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Nem vagyok egy Nostradamus, sem egy Yuval Harari, hogy négyszáz éves távlatban bármit is
megjósoljak az emberi civilizáció, kultúra és a földi ökoszisztéma jövőjéről, ugyanakkor éppen
az említett történész Homo Deus című könyvének elolvasása, illetve még konkrétabban a TED

SZERKESZTŐ / Editor
Molnár Szilvia
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Global Londonon elhangzott, 2015-ös előadásának megnézése után összeállt egy gondolatme-
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30 | Szentirmai Tamás

net a Bau-haus idei, 100 éves évfordulójával, centenáriumával, illetve 2419-ben tartandó 500
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Lezárt történet helyett nyitott mű
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Herczeg László
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éves évfordulós ünnepségei kapcsán. Harari arról a változásról beszél, ami a hatvanezer évvel
ezelőtt még jelentéktelennek tűnő állatot kiemelte az állatvilágból, és globális hegemón fajjá
tette. (Természetesen ha feltételezzük – teszem hozzá, hogy ez a hegemón faj a homo sapiens
és nem mondjuk a méhek, akik repdesése nélkül éhen halna néhány éven belül az emberiség,
és összeomlana a civilizációnk, ám a ravasz méhek elérték a homo sapiensnél, hogy virágos
gyümölcsöt termeljen, ami a méheknek hihetetlen fontos, vagyis amíg a méheknek szükségük van a mi mezőgazdasági hatékonyságunkra, addig nem költöznek át egy másik bolygóra,
amiből az emberiségnek rendkívül komoly bajai származnának. Vagy ami még rosszabb feltételezés, ha például kiderül, hogy a bolygónk valódi lakói a gépek, au-tók, stb., akiknek
a szaporodásukhoz rendkívüli szükségük van átmenetileg az emberi fajra, – ám amikor ez
már nem így lesz, mert gép gyárt gépet, gép gyárt mesterséges intelligenciát és az aztán fejleszt, épít még jobb gépet –, jól megnézhetjük magunkat.)
Szóval Harari előadásában három dolgot azonosít az emberi faj sikerességének indokaként:

Bojár Iván András
(1998-tól 2015-ig)
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a ru-galmasságot (változás, adaptáció képességét), másodszor a nagyszámú egyed együtt-
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működési képességét, illetve legfontosabbként arra világít rá, hogy az emberi faj sikeres-
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54 | Götz Eszter

ségének, együtt-működési képességének legfontosabb kulcsa, hogy az állatvilág egyedei
csupán objektív valóságot képesek azonosítani (hopp! ott egy banán!, hopp, ott jön egy
jaguár!), addig mi vagyunk egyedül képesek fiktív történeteket kitalálni és elhinni.
A nyelv tehát nem csupán a világ objektív leírására alkalmas, hanem más, fiktív világok kitalálására, leírására is. Majd ezeknek a fiktív világoknak a kitalálása, a képzelőerő,
vágyak és akarat révén képes az emberiség hatalmas tetteket véghezvinni, hatalmas rendszereket alkotni. Ezek közül a nagy narratívák közül ő a jogot, a vallásokat és a pénz történetét hozza fel példaként, ám ez a sor a végtelenben bővíthető.
Régóta beszélek arról, tanítom az egyetemen, hogy az építészet, a design éppen azért fontos kul-turális termék, mert minden mérnöki, gazdasági jelentőségén túl narratívák, fiktív
elképzelések, vág-yak, kultúrateremtő viták, eszmecserék finomszövésű hálózatát vagyunk
képesek bizonyos tervezett tárgyak köré szőni. Ez a szövedék közös alkotásunk, ami éppen

Sólymos Ágnes Eszter
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gozásnak. Mintha jelenleg, illetve évtizedek óta ez történne a Bauhaus-zal is. Ingatlanosok,
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újságírók, fejles-ztők, vásárlók, építészek tízezrei építenek egy narratívát a Bauhaus kapcsán,
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Háromcsillagos hotel a Dorottya utcában
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(Bánáti+Hartvig Építész Iroda)
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annyi teret enged a fikciónak, félreértésnek, mint a pontos tudományos cselekvésnek, feldol-

aminek a tudományos megközelítéshez vajmi kevés köze van. Vagyis nem is az a lényeg, hogy
valójában mi is, mi is volt a Bauhaus-iskola, hanem, hogy kulturális értelemben milyen narratíva épült köré, milyen értelmezői közeg, értelmezési horizont feszült ki a kultúrában ez
alatt a száz év alatt a modernizmus legsi-keresebb „brandje” kapcsán. Ez a horizont folyamatosan gazdagodik, tágul, változásban van, amihez hozzátartoznak a cinikus, elutasító, konfliktusos értelmezések éppúgy, mint a tudományos rajongás. Boldog születésnapot kedves
Bauhaus! Bis hundertzwanzig! Bis fünf hundert!
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„A ház csak egy épület,
az otthon egy érzés.”

100%

ALUMÍNIUM
WWW.PREFA.COM

Kay collection by Gloster
designer Henrik Pedersen

TectonaGrandis.hu

A tetőcserepek
új generációja

A NAPRAKÉSZ TETŐ
válassza a stílusosan környezettudatos
Terrán GENERON tetőcserepet!
A nap éltető energiája kimeríthetetlen. Ezért
a természet végtelen erejét használva létrehoztuk
a forradalmian új napelemes tetőcserepet.
Esztétikus, környezettudatos és kompromisszumok
nélküli energiatermelő megoldás a tetőfedésre és
a napenergia felhasználására egyaránt.

terran-generon.hu

További információk
Látogassa meg a www.terran-generon.hu
honlapunkat, ahol árajánlatott kérhet és
feliratkozhat hírlevelünkre, hogy első kézből
értesülhessen a termékkel kapcsolatos friss
információkról.
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ÜVEGHÍD

VELUX tetőtéri ablakok
Természetesen a tető része

KÜLTÉRI ÜVEGKORLÁT

Hatékony bevilágítás

Természetes fény az ötödik homlokzatról a kiváló
fényeloszlásért

Jövőbiztos hőszigetelési érték

Standard Plus tetőtéri ablak 3-rétegű energiatakarékos
üveggel Uw= 1,1 W/m²K

Kényelem és komfort

Választható szellőzőnyílással egybeépített felső
kilinccsel, magas térdfal esetén alsó kilinccsel vagy akár
távkapcsolóval is

TREND,
DESIGN,
BELSŐÉPÍTÉSZET

EDZETT ÜVEGFALAK, ÉS EGYEDI
GYÁRTÁSÚ FÉM- ÉS ÜVEGKORLÁTOK

A KÖVETKEZŐ LAPSZÁM
ÁPRILIS 25-ÉN JELENIK MEG.

ÜVEGKORLÁT LÉPCSŐ MELLÉ

Közel nulla
energiájú
épületekhez
EGYEDI ZUHANYKABIN AJTÓ

www.velux.hu/szakembereknek

KERET NÉLKÜLI ÜVEGKORLÁT

6 LAPSZÁM:

Megbízható termékrendszer ●
Egyszerű tervezés ●
Gyors beépítés ●

4.170 FT/ÉV
KAPHATÓ AZ IMMEDIO
ÉS RELAY ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!
WWW.OCTOGON.HU
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Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
info@dualglass.hu
www.dualglass.hu
70/398-4845

Egyedi zuhanykabinok hotelekben:
Castellum - Hollókő, Mala Garden - Siófok, Regency - Budapest,
Atlantis - Hajdúszoboszló, Aurora - MIskolctapolca, La Riva - Siófok, Liszkay Pincészet - Monoszló, Mátraházi Edzőtábor
Tárolók, vitrinek:
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, Szántó Kovács János Múzeum
Üvegportálok:
Vodafone üzletek felújítása, Dockyard, Játék-Vár, Loffice, Kaptár

A BUDAI HEGYVIDÉK RÉGI-ÚJ
EMBLÉMÁJA

a lapokat Hungarocellre cserélték, és ekkor
került le a homlokzatról a jellegzetes hullámos
előtetős bejárat melletti Borsos József
készítette relief is. Ezt követően komolyabb
felújítás nem történt az épületegyüttesen, így
sürgető volt már egy korszerűsítő beavatkozás,
amit a digitális technológiára való átállás
is segített, hiszen a korábbi, egyre több
antenna, technológia, ami a kubatúrára
került, a digitalizáció érkezésével lekerülhetett.
Jelen felújítás (2016-2018) vezető tervezője
Dévényi Tamás (Budapesti Műhely) volt, a
tervező részben az kinti, benti eredeti állapot
feltárását kapta feladatául, továbbá részben
a későbbi épületrészek racionalizálását, az
egyes épületrészek harmonizálását.
A projektben részt vevő vállalkozások
közül az egyik legnagyobb felelősséggel
járó feladatrészt, az összképet alapvetően
meghatározó nyílászárók cseréjét többek
között az Aluprof-Hungary Kft. végezte el.
Az eredeti adóépület-részen a homlokzati sík
elé kissé kiültetett nyílászárókat az eredeti
osztásképnek megfelelően, egyedi gyártású
alumínium és műanyag anyagúakra cserélték.
Az Aluprof kifejezetten erre a projektre
készült nagy méretű, közel szabályos, azaz
170 x 180 centiméteres ablakai esetében nem
csupán a formai követelmények játszottak
szerepet. A szabadon álló, mint azt az
épület korábbi története is jól mutatja: az
időjárásnak különösen kitett épületre nagyon
szigorú szigetelési és zárási előírásoknak
megfelelő nyílászárók szükségesek, ráadásul
a méret, a történeti előzmények okán a forgó
rendszerű ablakok beépítése volt indokolt.
Ezen nyílászárók mindegyikét a homlokzatból
enyhén előre ugró lemezperemmel látták el,
a technikai erkélyeket pedig Equitone linea
burkolattal fedték. A komplexum egészére
tekintve a cég az építészeti elvárás és a jó

Annak, hogy a Széchenyi-hegyi, 1958-ra
elkészített adóépület és csatlakozó szárnyai,
majd az 1975-ben mellettük felállított, acélból
készült, 192 méter magas antenna (utóbbi okán
ez Magyarország 9. legmagasabb építménye)
ez idáig nem az első számú ikonja volt a budai
hegyvidéknek talán kicsit közrejátszik az is,
hogy az ötvenes évekbeli részek az utóbbi
évekre már megérettek a felújításra.
Hogy azt írjuk, „ez idáig”, nem véletlen,
ugyanis az 1958 februárjában átadott
épületegyüttest 2018-ra újíttatta fel

tulajdonosa, az Antenna Hungária Zrt., így most
már semmi sem állíthatja meg a folyamatot,
hogy mindenki szemében egy városrész
nemcsak messziről látható, de emblematikus
épülete is legyen távolabbi szomszédja, az
Erzsébet-kilátó mellett. A Székely László és
Gergely István által tervezett adóépületre
a megnövekedett kapacitásigények miatt
volt szükség, az együttest 1956-ban kezdték
építeni, és két év alatt el is készült az 55 méter
magas, 11 emeletes, acélszerkezetű adóépület
és a csatlakozó épületrészei.

Az adóépület teljes homlokzatát süttői
mészkőlapokkal burkolták olyan módon, hogy
a harmonikus ritmusú ablakkiosztásokkal,
felső három szintjén erkélyekkel létrehozott
tömbön az ablakok körül, illetve a sarkokhoz
közeli sávokban lépcsőzetesen helyzeték
el a lapokat. Ez a megoldás dinamizálta a
homlokzatot, de problémákat is okozott:
az időjárásnak különösen kitett, magas,
nyúlánk tömb burkolólapjai alá beszivárgott
a hó, az eső, és ez persze idővel kikezdte az
alapszerkezetet is. Mindezek miatt 1984-ben

ár-érték arány elérés érdekében az Aluprof
MB-SR50N függönyfal rendszerét, továbbá
az Aluprof MB-70 HI és MB-60 PIVOT ajtóés forgóablakrendszerét tervezte be.
Mint korábban említettük, a felújítás
korszerűsítéssel is járt. Az adóépület 6.
emeletén a homlokzat síkjából konzolosan
kiültetett, üvegfalakkal határolt új térrészt,
tárgyalót építettek. Ez a három oldalán
üveggel kialakított, keskeny profilú,
könnyed szerkezetű, az Aluprof MB-SR50N
függönyfalrendszerből készült kiegészítés
a technológiájának köszönhetően szinte
láthatatlan építészeti tagozattal gazdagította
a hatvanéves, megújult tömböt.
Az Aluprof-Hungar y Kft. számára
megtiszteltetés volt ez a munka, és a
projektben részt vett minden munkatársunk
számára öröm, hogy hozzájárulhattunk ahhoz,
hogy Széchenyi-hegyi adóépület építészetileg
őrizve az eredeti értékeit egy valóban 21.
századi, korszerű épületegyüttessé válhasson.

Aluprof – Hungary Kft.
2120 Dunakeszi, Bagoly u.11
Telefon: (36-27) 542 600
Fax: (36-27) 542 601
E-mail: aluprof@aluprof.hu
Web: www.aluprof.eu

A KÖR
KER ESZTMETSZETŰ
ELEMEK GYÁRTÁSA
NEM SZOKVÁNYOS

PROFESSZIONÁLISAN
MEGUGROTTUK EZT
A FELADATOT
Fotó: MOLNÁ R PÉTER

FEBRUÁ R BA N ÉR K EZETT A HÍR , HOGY A Z
IRODA .HU Á LTA L K ILENCEDIK A LK A LOMM A L M EGHIR DETETT ÉV IRODÁJA
V ER SEN Y EN, 2018-BA N A Z ÉV INGATL A NFEJLESZTÉSE A W ING ZRT. FEJLESZTÉSÉBEN M EGVA LÓSULT, A TIBA ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Á LTA L TERV EZETT, ÉS A M A R K ET
ÉPÍTŐ ZRT. GENER Á LK I V ITELEZÉSÉBEN

M EGÉPÍTETT TELEKOM ÉS A T-SYSTEMS
KÖZÖS SZÉK H Á ZA LETT (TOVÁ BBI A KBA N: TELEKOM SZÉK H Á Z). NEM LEHET
ELÉGGÉ H A NGSÚLYOZNI, HOGY MINDEN
EGY ES ÉPÜLET TÖBB SPECI A LISTA KÖZÖS,
Á LLH ATATOS MU NK ÁJÁVA L SZÜLETHET
M EG, ÍGY EHHEZ A SIK ER HEZ IS NAGYON
SOK A N JÁ RULTA K HOZZÁ . KÖZÜLÜ K

A KÉSZ CSOPORT, MELY EGY-EGY DIVÍZIÓJÁNAK MUNKATÁRSÁT SZÓLALTATTUK MEG
A SZÉKHÁZON VÉGZETT MUNKÁJUKRÓL,
NÉV SZERINT BARÓCSI RÓBERTET, A KÉSZ
CSOPORT GYÁRTÁS, SZER ELÉS ÁGAZATÁNAK VEZETŐJÉT, ÉS EGYBEN AZ ARC DESIGN
KFT. ÜGYVEZETŐJÉT, VALAMINT TÖRÖK
MIHÁLYT, A DVB KFT. ÜGYVEZETŐJÉT.

Ön konkrétan milyen feladatokat vitt a Telekom
Székház projektben?

Barócsi Róbert: Kicsit messzebbről kezdeném. Több
mint egy éve a KÉSZ Csoport Mérnöki és Technológiai Divízióján belül Ágazatokat alakítottunk ki, azóta
jómagam Uhrinyi Balázs kollégámmal a GyártásSzerelés Ágazat vezetését végezzük. Azt gondolom,
hogy ezen a projekten mutatkozott meg először az

mind a hosszuk (24 méter), mind pedig az átmérő-

onnan 160 kilométerre található gyárban is jelen-

a fajta szakmaiság, melyet a KÉSZ Csoport különbö-

jük (90 centiméter) kizárta a monolit kivitelezést,

tős fegyelmet és ellenőrzést igényelt.

ző szakcégei biztosíthatnak a magyar és külföldi gene-

mert nem lehetett volna egyenesben tartani ezeket

rálkivitelezőknek, beruházóknak egyaránt. Az emlí-

az oszlopokat. A probléma megoldására kerültünk

Ezeknek az oszlopoknak a gyártása mennyire tekint-

tett Gyártás-Szerelés Ágazatból három cég is részt vett

mi a képbe, mint innovatív előregyártók, hogy

hető szokványosnak?

a Telekom Székház projekten, és ezen cégek munkájá-

ezen pilléreket fektetve legyártsuk − így egyene-

TM: A kör keresztmetszetű elemek gyártása nem

nak összehangolása, valamint a Megrendelő felé tör-

sek maradnak −, majd a helyszínre szállítva, felál-

szokványos. Míg egy négyszög keresztmetszetű elem-

ténő vezetői kapcsolattartás, kommunikáció volt az

lítsuk őket. Aztán ezzel a gondolattal rögtön újabb

nél az egyik oldal (a kézzel eldolgozott, „nem szép”

elsődleges feladatom, feladatunk.

feladatok merültek fel, például ezeknek a pillérek-

oldal) mindig szabadon áll, és innen be lehet önteni

nek az alsó kapcsolata a monolit födémhez.

a betont, addig egy kör esetén ilyen nincs. Ezért aztán

Melyek voltak ezek a cégek?

A Peikko gyártmányú tőcsavarok régóta ismertek

ki kellett dolgozni a módját, hogy hány helyen kell

BR: Elsőként a DVB Kft. említeném meg, de az ő mun-

a piacon, és jól beváltak az ilyen jellegű kapcsola-

megnyitni a zsalut a beton bedolgozásához, és hány

kájukról azt gondolom részletesebben Török Mihály

tok kialakítására, de merőben nagy kockázatott

helyen kell levegőztetőnyílásokat nyitni, hogy a levegő

kollégám sokkal többet tudna mondani.

jelentett az, hogy ezekbe a kör keresztmetszetű

távozni tudjon ahhoz, hogy elkerüljük a fészkesedést.

Török Mihály: A székházhoz a Könyves Kálmán kör-

oszlopokba elhelyezett pillérpapucsok és a mono-

De említhetem az acélszerkezet és a felső kapcsolatát.

út és Üllői út sarkán, az épület főbejáratánál magaso-

lit födémben elhelyezett tőcsavarok találkozzanak

Az eredetileg tervezett monolit megoldás esetén

dó 7 darab pillért szállította egységünk, a DVB Kft.

úgy, hogy ezeknek a maximális differenciája 5 mil-

a szükséges saruk csak bebetonozásra kerültek volna,

Ezek a pillérek monolitikusan voltak tervezve, de

liméter volt. Mindez a helyszíni kivitelezésen és az

de ezek milliméterpontos elhelyezést igényeltek,
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A REGISZTRÁCIÓ ELKEZDŐDÖTT!

nagy kihívások elé állítottak minket, például: a szűk

ból készültek. Itt minden begyűrődés egyedi felmé-

si pontatlanság és a helyszíni szerelés alsó értékei esetén

organizációs terület, a már említett 400 tonnás autó-

rést, tervezést, gyártást igényelt – összesen 91 darab

sem lehetet kivitelezni a csomópontot. Vagyis ezen kap-

daru pozíciójának meghatározása, a metróaluljáró

panelről van szó, és mind különbözőek.

csolatok kialakításának esetében teljesen új csomópon-

közelsége, beépítési ütemek, függesztések megfeszí-

Az épületen belül, az előcsarnokban ún. Atena

tot kellett kitalálni. Ez dicséretes mérnöki teljesítmény

tése ideiglenes és végleges állapotban és még sorol-

Baffle 100 x 30 x 100-as Woodlike típusú álmennye-

volt. És a beépítés sem mondható szokványosnak: egy

hatnám. Továbbá a belső udvar üvegtető lefedésének

zet készült, összeségében 280 négyzetméternyi felü-

36 tonnás elemet 42 méterre kell daruzni, mindezt

tartószerkezete, melyet toronydaruval építettünk be

leten, és a felület 24 darab háromszögre lett feloszt-

a főváros egyik legforgalmasabb csomópontjában úgy,

utólag, mikor a ház szerkezete már készen volt. Azt

va. A háromszögek esetén a panelek iránya változik,

hogy már a beszállításra az engedélyek is jelentős idő-

gondolom, hogy sikerült magabiztosan és professzio-

így a háttérszerkezetet minden esetben külön kel-

korlátot szabtak. És még egy sajátosság: a metróvo-

nálisan megugrani ezt a feladatot. Ezúton is köszönöm

lett kialakítani. Végül fontos megemlítenem a konfe-

nal itt még viszonylag magasan van, ezért a 400 tonnás

Kardos Zoltán projektvezető kollégámnak és csapatá-

renciaterem álmennyezetét, ezt a 140 négyzetméter

autódaru pontos talpalási helyét is geodétáknak kellett

nak a kiemelkedő munkát, melyre mindannyian büsz-

összfelületet szintén Atena Baffle 100 x 30 x 100-as

kitűzniük. A gyártásról még egy gondolat: a mostani

kék lehetünk. Az álmennyezeti kivitelezéseket pedig

típusú, viszont az előzőtől eltérő: RAL9006 színű ele-

szakemberválság jelentősen visszaterelte az építőipart

a harmadik cég, az ARC Design Kft. végezte el.

mekkel alakítottuk ki. Ezen tételek gyártása és kivi-

a gyárban elhelyezni nem lehetett őket, mivel a gyártá-

telezése az ARC Design Kft. komplex vállalása volt,

az előregyártott elemek felé. Egyre többször találkozunk azon kivitelezői igényekkel, hogy a most monolit-

Óriási méretű épületről van szó. Mekkora felüle-

a feladatok határidőre és kifogástalan minőségben

nak tervezett szerkezeteket vagy teljes szerkezeti cso-

tű nagyjából az álmennyezet összeségét tekintve, és

elkészültek el Kocsis Dávid építésvezető kollégánk

portokat hogyan lehetne előre gyártani. Ezek mellett az

milyen rendszerekkel, anyagokkal építették meg?

irányításával, melyet ezúton is köszönök Neki.

érvek mellett nem a pénz szól, hanem a kiszámítható-

BR: ARC Design Kft. feladatai közé tartozott az elő-

ság, a vállalható határidők és méretpontosság.

zőekben említett acélszerkezetű híd álmennyezete, ez

Összességben hogyan tekint vissza erre a munkára?

nagyjából 800 négyzetmétert tesz ki, ún. Alpolic Mill

Összességében azt mondhatom, hogy mindhárom

BR: A Török Mihály kollégám által bemutatott, vagy-

Gold tálcásított, akasztott rendszerű felületről van

területen sikerült a Market Építő Zrt. részére olyan

is a DVB Kft. által gyártott, épített oszlopokra és a

szó. A nehézséget, kihívást a magasság (nagyjából 22

tudást, szakmaiságot és biztonságot prezentálnunk,

monolit szerkezetekhez kapcsolódóan a korábban

méter), és a nagy elemméretek (4 méter x 1,2 méter)

melyre mindenképpen büszkék lehetünk. A kivite-

említett három cég közül a KÉSZ Ipari Gyártó Kft.

jelentették. Ezért egy olyan ollós emelőgépet válasz-

lező fővállalkozó helyszíni kollégáival, kiemelten

tervezett, gyártott és épített be egy nagy fesztávú, két-

tottunk (egy 22 tonnás Hollandliftet), aminek a mére-

Wolf Andrással és Farkas Norberttel sikerült közö-

emeletes acélszerkezetű hidat. Ez az épületrész az

te és a teherbírása elegendő volt ahhoz, hogy az autó-

sen elérnünk a kitűzött célt. Bízom benne, hogy ők is

egyik legikonikusabb része a teljes irodaháznak véle-

darut nélkülözni tudjuk az anyagmozgatáshoz. A

így érezték, és egyben gratulálok is a teljes beruházás

ményem szerint. Az acélszerkezet gyártását egy több-

homlokzaton látható „begyűrődések” álmennyeze-

lépcsős, rendkívül nagy koncentrációt igénylő szere-

te Alpolic Mill Gold (55 négyzetméternyi felületen) és

határidőre történő befejezéséhez a Fővállalkozónak,
mely bravúros eredményhez mi is hozzájárultunk.

lési folyamat követte, ahol a különböző építési fázisok

Atena 200L (180 négyzetméternyi felületen) anyagok-

(Octogon magazin)

TÖBB MINT 40 SZAKÉRTŐ ELŐADÓ SZERTE EURÓPÁBÓL,
A MÉRNÖKI ÉS ÉPÍTŐIPARI SZEKTORT ÉRINTŐ LEGFONTOSABB TÉMÁK,
JÖVŐKUTATÁS, VR ÉS SZAKMAI KIÁLLÍTÓK.

IDÉN ÁPRILISBAN EZ LESZ A MAGYAR MÉRNÖK KAMARA
ÁLTAL AKKREDITÁLT IDEA CONFERENCE 2019 KECSKEMÉTEN.
EBBŐL NEM ÉRDEMES KIMARADNI,
JEGYEK: IDEACONFERENCE.HU/REGISZTRACIO
KAPCSOLAT: INFO@IDEACONFERENCE.HU | 0036 30 635 5769

FINN
ÉRZÉKENYSÉG
KÍNÁBAN
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Új k ult u rál i s köz pont
Fu c s ouba n

A JÁ ZMIN V IR ÁGÁT I DÉZI A Z ÖTMILLIÓS K ISVÁ ROS Ú J
KOMPLE X UM A, A M ELY A K ISEBB EGYSÉGEKR E OSZTÁSNA K
KÖSZÖNHETŐEN EM BER LÉPTÉKŰ M A R A DT.

Építészet: PEK K A SA LMINEN
Szöveg: U JL A K Y-GA ZDAG IST VÁ N
Fotó: M A RC GOODW IN,
ZH A NG YONG (nyitókép)
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›

Öt szirom, öt funkció

ÚJABB MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRKEZETT
A KÍNÁBAN MÁR MÁSFÉL ÉVTIZEDE
RENDSZERESEN DOLGOZÓ PES-ARCHITECTS

E

Elkészült a helsinki és sanghaji székhelyű
PES-Architects iroda hetedik kínai épülete, a Fucsou-szoros Kulturális és Művészeti Központ (Fuzhou Strait Culture and Art

a jázmin szirmairól merített ihletet a nyer-

Centre). Fucsou a világ egyik leggyorsab-

tes pályázatához. A virág felépítése megjele-

ban növekvő városa, Fucsien (Fujian) tar-

nik az építészeti formanyelvben is, az öt szi-

tomány fővárosa, egyben a legnagyobb is

rom mindegyike egy-egy funkciónak ad helyet

a bő ötmilliós népességével. 2013-ban a helyi

– operaház, koncertterem, többfunkciós

kormányzat nemzetközi meghívásos ver-

terem, kiállítótér, mozi –, melyeket összekap-

senyt írt ki az új kultúrközpontra, amely-

csol az előcsarnok és a hatalmas tetőterasz.

től a város, és a Mawei fejlesztési terü-

Ez utóbbi megközelíthető a Jázmin Kertek-

let kulturális imázsának erősítését várták.

ből futó két rámpán, ahogy a Központi Jáz-

A PES-Architects Fucsou város virága,

min Plázából is, ezzel folytonos kapcsolatot biztosít az épület és a Min-folyó partja
közt. Ugyancsak kapcsolatot teremt a természettel és a várossal a föld alatti szint,
ahol sétányszerű út vezet a folyó árte-

» A jázmin-motívumok
a lobbyban is visszaköszönnek
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re mellett, egészen a metróállomásig.
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Fehér kerámiarácsok teszik
játékosabbá a homlokzatot

›

« A homlokzat görbületét
követő ívelt galéria
integrálja a természetet

„Jóval emberléptékűbbé tettük a komplexumot azzal, hogy felosztottuk kisebb egységekre – magyarázta Pekka Salminen,
a PES-Architects alapítója. – Ezzel egyúttal könnyebbé tettük a beltéri és kültéri navigációt a látogatók számára. Minden
épületnek van egy magja – a főhomlokzat
görbületét követő ívelt, félnyilvános galéria –, amely integrálja a nyilvános belső teret
az épületet körülölelő Jázmin Kertek tájképével, valamint a Mahangcsu-szigettel.”

AZ ÉPÜLET FOLYAMATOS KAPCSOLATOT
TART FENT A TERMÉSZETTEL ÉS A VÁROSSAL
24

K ER Á MI A
A projekt kulcsfontosságú anyagának a kerámiát választották, szem előtt tartva a történelmi kontextust: innen indult ugyanis

25

« Az opera gazdagon
díszített bejárata

a selyemút tengeri szakasza, amely
Kínát összekötötte a világgal. A klasszikus kínai procelán alapanyagát használta a két fő auditórium díszítéséhez Samuel Hsuan-yo Shih tajvani kerámiaművész,

›

A koncer tterem burkolatainál akusztikai szempontokra
is figyeltek

aki modern gyártási technológiát alkalmazott, a termek esetében pedig akusztikai szempontokat is szem előtt tartott.
Minden homlokzatot fehér kerámiacsempék és –rácsok borítanak, míg az operaház és a koncertterem kreatívan mutatja be
a tradicionális anyagot az akusztikai falfelületeken. Az akusztikusok alapos tanulmányai alapján kétféle – egy vésett és egy
mozaiklapos – akusztikai panelt alakítottak ki. Mindkét panel adaptálható a topográf iai felületekhez a kiváló hangzás érdekében. E két épület további belső felületeit
topográf iai kerámialapokkal burkolták.

FUCSOU KORÁBBAN A SELYEMÚT,
MOST A KULTÚRA RÉVÉN KÖTI ÖSSZE
KÍNÁT A VILÁGGAL
26
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A

A multifunkciós terem
nézőtere

B

Az opera auditóriuma

C

A koncer tterem
nézőtere

A

B

C

BA MBUSZ

Tervezés: 2014
Építkezés: 2015-2018
Bruttó alapterület: 153 000 m²

Vezető tervező: PEK K A SA LMINEN
Keramikus: SA MU EL HSUA N-Y U SHIH

A hétszáz férőhelyes többfunkciós terem fala-

referenciáit, többek között a 2012-ben

it tömör bambuszblokkokkal burkolták, és

átadott, 70 ezer nég yzetméteres Wu xi Nag y-

szintén az akusztikai igényeknek megfelelően

színház vag y a tavaly előtt elkészü lt, 192

formázták meg őket. A tető rugalmas kábel-

méter magas csengdui Icon Yunduan Tower.

hálózata lehetővé teszi a világítás, és az eg yéb

Pekka Salminen 1968-ban alapította a stúd i-

műszaki berendezések rugalmas használatát.

ót, amely tehát tavaly ünnepelte a fél évszázados fennál lását. Ma a helsinki irodában

A PE S-A RCHIT ECTSRŐL

több mint hetvenen dolgoznak eg y interd iszciplináris építészet megvalósításáért.

Funkciók:
Opera: 1600 FÉRŐHELY
Koncertterem: 1000 FÉRŐHELY
Színház: 700 FÉRŐHELY
Kiállítótér
Mozi
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A f inn iroda 20 03 óta dolgozik K íná-

A g yakran komplex, nag y léptékű épü lete-

ban, a sanghaji stúd iót 2010-ben alapítot-

ken dolgozó iroda a legismertebbek eg yi-

ták. A két időpont között kilenc építésze-

ke Finnországban, amely olyan projekteket

ti pályázatot nyertek K ínában, és közel

jeg yez, mint a Helsinki A irport terminál-

húsz városban dolgoztak. Azóta továb-

jai, a vantaa-i R ing Rail vasútál lomás, vag y

bi jelentős munkák gazdagítják a stúd ió

a West Terminal 2 kompkikötő Helsinkiben.
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Szerző: SZENTIR M A I TA M ÁS
Építészet: HERCZEG L ÁSZLÓ
Fotó: BATÁ R ZSOLT

Le z á r t tör té net helyet t ny itot t m ű :
c sal á d i há z Sa sa d on

AR ÁNYOS
EGYSZERŰSÉG

J
EGY CSA L Á DI H Á Z , A M ELY A JÓZA NSÁGÁVA L ,
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João Mendes R ibeiro portugál építész fontos

CÉLSZERŰSÉGÉV EL , ÁTGONDOLTSÁGÁVA L

tervezői alapállása (1.) a történeti épületek

FINOM A N ELH ATÁ ROLÓDIK A SASA DI

átalakításával kapcsolatban, hogy a tervezett

TÁ R SA I TA R K ASÁGÁTÓL . SZA BA D A L A KULNI A,

beavatkozás rugalmas legyen, ne határozza

A LK A LM A ZKODNI A A Z Ú J I DŐK HÖZ , ELV ÉGR E

meg előre az épület jövőjét, hagyja az átala-

M Á R A K I V ITELEZÉS KÖZBEN IS TÖRTÉNTEK

kulás lehetőségét. Valami hasonló gondolat

VÁ LTOZTATÁSOK, MI ÉRT NE FOLY TATÓDH AT-

kezdett megfogalmazódni bennem a Herczeg

NÁ NA K EZEK K ÉSŐBB IS?

Lászlóval és az általa tervezett sasadi családi

EZ A RUGA LM ASSÁG JELENTŐSEN HOZZÁJÁ RUL

ház tulajdonosával folytatott beszélgetés közben.

A Z ÉPÜLET OTTHONOSSÁGÁ HOZ .

A tervező számára egyértelmű volt, hogy a ház
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« Minden részletében
józanul átgondolt,
célszerű, arányos épület

KOMPA K TS ÁG ÉS M ÉRTÉK TA RTÁS TA L Á LKOZIK
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ne egy lezárt történet legyen, hanem egy nyi-

ezektől függetlenül keresse saját identitását.

tott mű, aminek szabad alakulnia, alkal-

Az épület tömegformálása visszafogott, az

mazkodnia az újabb elvárásokhoz. Már

egyszerű, geometrikus tömeg szigora a sar-

a kivitelezés közben is történtek változ-

kok kiharapásaival, a konzolos elemek ritmi-

tatások, és kézenfekvő volt, hogy ezek

kájával, az épület karakteréhez illő terasz-

a későbbiekben is folytatódhassanak, akár

lefedés tömegével oldódik. A homlokzatok

a tervezőtől függetlenül is. Ez a fajta rugal-

kialakítását is az egyszerűségre törekvés hatá-

masság is nagyban hozzájárul az épület

rozza meg, ahol a belső elrendezésnek meg-

helyénvalóságához, otthonosságához.

feleltetett nyíláskiosztás a homogén, fehér

Az épületet meglehetősen heterogén környék

homlokzatképzéssel izgalmas felületi játékot

övezi, a 70-es években épült két-három eme-

eredményez. Az épület külső megformálása

let magas lapostetős társasházak és a 90-es

f inoman magán hordozza a második világhá-

években épült terjengős családi házak tarkasá-

ború előtti modern villaépítészet hagyomá-

ga jellemző leginkább. Ez a zavarba ejtő sok-

nyait, miközben anyaghasználatával, kortárs

színűség a terep adottságainak és a növény-

gesztusaival egyértelműen a mához kötődik.

zetnek köszönhetően a telken belül kevéssé

A tervezésnél több sorvezető is volt, melyek

érzékelhető, ami sokat segíthetett abban, hogy

közül a legmarkánsabb az alaprajzi szer-

a ház ne erre a kontextusra akarjon reagálni,

kesztést határozta meg. A megbízók előző

›

A FU NKCION Á LIS A N GAZDAG K I A L A K ÍTÁSS A L

Alakulhat, alkalmazkod-

hat az újabb elvárásokhoz
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›

A földszinti étkező
a ház lelke

› A lépcső az akár
önálló lakásként is
működő emeletre vezet
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lakásának térbeli, funkcionális elrendezése

kialakítást is befolyásolta, úgy biztosít kül-

történései, ami a melegebb hónapok idején

nagyon kedvező volt, ezért az új épület föld-

ső kapcsolatokat – akár f izikai teraszkapcso-

akadálytalanul terjeszkedhet a fedett terasz

szinti kialakítása annak megoldásait követ-

latot, akár csak vizuálisat –, hogy azok tel-

irányába. A tervező és megbízó közti kom-

te. Itt jöttek létre a család közösségi terei

jes értékűek, jól használhatóak legyenek, de

munikáció az egész folyamat alatt ideá-

és a szülők területe, míg az emeletre kerül-

az esetleges különálló használat esetén csak

lis és inspirálóan aktív volt, ez tette lehetővé

tek a gyerekszobák a szükséges kiszolgáló

minimálisan érintse az udvarhasználatot.

a folyamat közbeni rugalmas alkalmazko-

funkciókkal, és egy nagy közös térrel. A fel-

A ház legintenzívebben használt része pon-

dást, ez alapozta meg azt a kölcsönös bizal-

ső szint tervezésénél fontos szempont volt,

tosan az udvar felé tájolt földszinti étkező,

mat is, ami az elején említett nyitottsá-

hogy a későbbiekben függetlenül, akár önál-

a hatalmas déli ablakon beömlő napfény, és

got biztosította. A ház belső térbeliségének,

ló lakásként is működni tudjon. Ezen cél-

a tág udvari kitekintés eredményképpen

alaprajzi struktúrájának meghatározá-

kitűzés az alaprajz mellett a homlokzati

egyértelműen itt sűrűsödnek a mindennapok

sán túl minden további megoldást már
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DESIGN A GARÁZSKAPUN
Ezek a motívumok részletgazdag,
valósághű és igen természetes megjelenést
kapnak a Hörmann garázskapukon, a nagy
szilárdságú védőlakkréteg pedig a tartósan
szép megjelenést biztosítja. A Duragrain
felület ezenkívül UV- és karcálló, így a
gyakori napsugárzás sem vezet a mintázat
kifakulásához, és a kisebb karcolások sem
károsítják a felületet.
A kapufelület borítása egyedi technikával
készül. Az eljárás során a 42 mm vastag acél
kapulapot fém fedéssel, majd szürkésfehér
alapozással látják el. Erre kerül az UV-álló
dekorfedés, majd a karcálló réteg, mely
tartósan védi a garázskapu felületét a
környezeti hatásoktól.

›

Megidézi a hagyományos
villaépítészetet is

NEM A KÖR N YÉK TAR K ASÁGÁR A
R EAGÁL A HÁZ

a tulajdonos határozott meg, egyszerre bizto-

csak szigorúan vett építészeti értelemben,

sítva a terek személyességét, otthonosságát,

hiszen a tömegének, homlokzatának, alap-

miközben a belső tér is harmonikusan illesz-

rajzi szerkesztésének jó arányai mellett

kedik az épület építészeti koncepciójához.

a megrendelői elvárások és rá adott építé-

Az épület egyszerű építészeti karaktere

szeti válaszok, az időtálló, igényes, még-

kompaktsággal, mértéktartással találkozik

sem túlzó megoldások, minden apró rész-

a funkcionálisan gazdag kialakítás mellett.

let józanul átgondolt, célszerű kialakítása

Alapterület: 300 m 2

A kompaktság mellett nagyfokú átgon-

a ház helyénvalóságát, arányosságát erősíti.

Tervezés éve: 2016-2017

doltság jellemzi, az építőiparban dolgo-

Átadás éve: 2018

zó megrendelő számára kézenfekvő volt
a beépített anyagok, a gépészeti rendsze-

ben az arányosság a legjobb kifejezés. Nem
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széles skálájának valósághű ábrázolása válik
lehetővé a szekcionált garázskapukon; az új

a tökéletes garázskapu kiválasztásakor

sík Duragrain felület egyedülálló kialakítási

számos tényezőt figyelembe kell vennünk. A
funkcionalitás – kiváló hőszigetelés, biztonság,
könnyű kezelhetőség – rendkívül fontos

lehetőségek, színek és minták tárházát kínálja.
A Duragrain egyedi technikája segítségével
a fadekor és más keresett design felületek,

ugyan, azonban az esztétikai minőség sem

mint például a beton vagy a rozsdás acél is

kevésbé lényeges. A garázskapu házunk

fotórealisztikusan ábrázolható. A Duragrain

homlokzatának szerves részét képezi, így az

felület így biztosítja garázskapunk számára azt

anyagokat, felületeket és színeket – egy szóval
a designt – nem utasíthatja egyszerűen maga

a megjelenést, ami a legkiválóbban illeszkedik
otthonunk homlokzatához. A modern,

mögé a praktikum a választás során. Az egyedi
kialakítás, az igazi design különlegességek,

L-bordás Hörmann szekcionált garázskapuk
megvásárlásakor 24 fotórealisztikus

mint a modern fa-, beton- vagy rozsdás
hatású megjelenés iránt egyre nagyobb a

Duragrain dekorfelület választható, többek
között rozsdás acél, kő, beton és különböző

kereslet. A Hörmann új, speciális nyomtatási
eljárásának köszönhetően különböző minták

fafajták – világos tölgy, bambusz vagy teakfa
– mintázatával.

www.hormann.hu

Építész, vezető tervező:

rek környezetbarát, korszerű, modern jellege. A házzal kapcsolatban minden tekintet-

Akár az otthonunk névjegyeként is
tekinthetünk a garázskapunkra, épp ezért

HERCZEG LÁSZLÓ

Jegyzet (1.): A tervezővel folytatott beszélgetések során elhangzott gondolat, 2009, Coimbra.

Építész munkatárs: RITTER DÁNIEL
Környezettervezés: BÁN KAROLIN
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Építész: SAJTOS GÁ BOR
Szöveg: M A RTINKÓ JÓZSEF
Fotó: BU J NOVSZK Y TA M ÁS

Csal á d i há z S z e ml őheg ye n

ÉV EK ÓTA KÖZLEK EDEM NA PONTA
K ÉTSZER A ZÖLDM Á L ÉS SZEMLŐHEGY
KÖZÖTT FU TÓ Ú TSZA K ASZON, ÍGY
SZINTE A Z ELSŐ PILL A NATTÓL V ÉGIGK ÍSÉR HETTEM EGY KÜLÖNÖS ÉPÜLET
ÁTA L A KUL ÁSÁ NA K FOLYA M ATÁT.

NOSZTALGIA
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SAJTOS GÁ BOR ÉK NEMR ÉGIBEN ELK ÉSZÜLT CSA L Á DI H Á ZA FOR DUL ATOK BA N
GA ZDAG ÉPÍTÉSTÖRTÉNETTEL SZOLGÁ L ,
A MINEK V ÉGER EDM ÉN Y E EGYSZER R E
ZAVA R BA EJTŐ ÉS LEN Y ŰGÖZŐ.
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› Magabiztosságot
sugárzó finom
szögtörések

TISZTASÁG ÉS VISSZAFOGOTTSÁG, AMI KÜLÖNÖS
MEGGYŐZŐERŐVEL ÉS KISUGÁRZÁSSAL BÍR

S

Szívszorongató érzés manapság a budai hegyvidék utcáit járni. Talán az ingatlanárak elszállása, az egyszerűsített engdélyezési eljárás, valamint a lazuló építészeti értékvédelem okán
tucatjával látni a jobb környékeken, hogy az
egyszerű, kisebb alapterületű, régi, némelykor lelakott, viseltes zöldövezeti családi házak,
villák válnak napok alatt a földdel egyenlővé.
Értékes telkükön kisvártatva unalmas, többszintes, négy-hatlakásos társasház építésébe
kezd az esztétikumra, épített örökségre, építészeti minőségre érzéketlen ingatlanos. Mondhatni, hogy nincs itt semmi látnivaló: mindig
is így működött a város. Lakni, jól lakni, jóllakni kell, sőt életcél. Éppen ezért volt bennem némi szorongás, amikor munkába járásom mindennapi útvonalán újabb régi villa
nagyarányú bontásához láttak hozzá az építőiparosok. Mivel ez az épület az út szintje

›

A megbízók a radikális
átépítés mellett döntöttek
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» Szó sincs stílusprovokációról

felett hét méterrel áll, ahol az előkert keskenysége okán szinte egy meredély szélén
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« A kis lépték mesterei
harmonikus belső tereket
alkottak.

egyensúlyozó, billegő házat látni, ezért a kivitelezés minden szakasza a közlekedők szeme
előtt zajlott. A bontás haladós része után pár
falcsonk maradt, amit hatalmas földmunka
kísért az előkert rézsűjében. Rosszkedvűvé
tett a folyamat, így eszembe se jutott utánajárni, hogy kicsoda, mit is tervez itt felépíteni. Teltek-múltak a hónapok. A bontás és földtúrás lassan építésbe fordult át. Majd felálltak
a falazatok, amiken figyelemreméltó kiosztásban jelentek meg az ablakáttörések, illetve később a tetőzet érdekesen megtört vonalú idomban zárta le az épület kontúrját. Talán
ez volt az a fázis, amikor utánanéztem
a tervező személyének, és a reménytelenség
végleg optimizmusba fordult át. A Sagra
Architects szinte minden publikálható munkáját közölte lapunk az elmúlt években.
Sajtos Gáborék a szandaszöllősi református
közösségi házzal (OCTOGON 2013/1), vagy
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terek rendszerében, visszafogott méretében,

ugyanakkor átiratnak ható falrészre? Hiá-

tiszta kapcsolataiban, illetve „fénymosta” fehér

ba a rutin és a mindenre ideológiát kreáló bel-

síkjaiban köszön vissza.Érthető, jól olvasha-

ső késztetése e sorok írójának, hónapok alatt

tó, élhető építészet ez, de… most jön a csavar!

sem találtam meggyőző indokot. Felhívtam

Ha az elmúlt százötven év eltorzította, ment-

tehát az építészt. A válasz meglepő és meg-

hetetlenül megette az eredeti házat, akkor mit

győző volt. Nincs itt ugyanis semmiféle stí-

is látunk az új ház délnyugati sarkán átfor-

lusprovokációról, építészetelméleti bravúr-

dulni? Mi is az a romantikus homlokzati sza-

ról szó. Egész egyszerűen a régi házban itt lakó

kaszocska, miféle posztmodern geg, intertex-

megbízók érezték azt, hogy az új születésével

tuális idézet, mi ez a „zavar a térben”? Mire

nem tudják feltétlen elengedni a régit. Mint

és miért is mászik rá anyaghasználatban,

egy régesrég eltávozott rokonról, meg akar-

textúrában az új ház egy rekonstruált,

tak őrizni egy emléket. Kopott pianínót, sötét

MEGŐR IZNI EGY EMLÉK ET,
FELV ILLANTANI VALA MIT AZ ÚJ H ÁZ
ER EDETMÍTOSZÁBÓL , A CSALÁD
M AGÁNMITOLÓGI ÁJÁBÓL
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a Szent György-hegyi prés- és vincellérház fel-

síkjaik magabiztosságot sugároznak. Jó, össze-

itt laktak már korábban is, végül a bontás és

újításával (OCTOGON 2013/5), illetve leg-

szedett házaik a kis lépték mestereivé avatta

radikális átépítés mellett döntöttek úgy, hogy

utóbb a Pitypang óvodával (OCTOGON

őket, noha sikeres középület tervezési pályáza-

a két lakószint alá, a bővítés vonalába pince-

2018/3) is bizonyították, hogy a következete-

tok is vannak a hátuk mögött. A végeredmény

szint, illetve egy utcavonalig előrehúzva, bel-

sen és elegánsan használnak egy geometrikus

felől nézve nincs ez másképpen legújabb csa-

ső lépcsővel összekötve garázs is felépült a hét

gyökerű, visszafogott gesztusrendszerű, tisz-

ládi házukkal sem, bár egy később elemzen-

méter magas rézsűben. Az utca felé zártabb,

ta szavú formanyelvet, ami lassacskán védje-

dő dramaturgiai „csavar” még hátra van a tör-

ugyanakkor panorámával rendelkező főhom-

gyükké válik. Ez a tisztaság és visszafogottság,

ténetben. Eredetileg egy 1850 körül épült, de

lokzattal átellenben egy – üvegfalakkal a kert-

ami különös meggyőzőerővel és kisugárzás-

nagyon sokszor átépült, nem védett, szinte a

re nagyobb felületeken nyitott – homlokzati

sal bír. Különös belső ritmusú zárt és nyitott

felismerhetetlenségig torzult, alápincézett,

szakaszt szerkesztettek ki az építészek. A pár-

felületeik, a téri belső helyzetekből, a belső-

rossz műszaki állapotú ház állt itt, több sza-

kányok, hangsúlyos keretek, ereszvonal nélkü-

építészetből következő finom szögtöréseik,

kaszon hiányzó alapozással. Noha a megbízók

li homlokzat elegáns visszafogottsága a belső
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olajportrét, rozsdás habverőt, könyvtárnyi
könyvet, övcsatot. Felvillantani az új ház ere-

Építészet: SAGR A ÉPÍTÉSZ KFT.

detmítoszából, a régi múltjából, az új születéséből, egy család magánmitológiájából vala-

SAJTOS GÁBOR DLA
GR AND GABRIELLA
PÁLL ANDR ÁS
HINTER AUER MÁRK
LUKÁCSI NÓR A

mit. Lírai gondolat. Szívmelengető ötlet. Így
a régi ház, ez a rég elmúlt budai szeglet velük
él tovább, az új nemzedék, az új ház, szerves
kapcsolatban a múlttal, gyorsan hazatalál.

Kecses elegancia
monumentális megjelenés

A cikkben szereplő ház Jankó Cross fa-alu nyílászáróit,
illetve a Schlotterer árnyékolástechnika rendszereket a
Jankó Kft. gyártotta, szállította és szerelte be!

www.jankoablak.hu
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KORLÁTOK ADTA
KOMPAKTSÁG

Szerző: TR ESZKAI ANETT
Építészet: OROSZLÁNY MIKLÓS,
GULYÁS LEVENTE,
LOSONCZI JÚLIA
Fotó: DANYI BALÁZS

Töré s pont által i k il átá s ok
eg y bu d a örs i c sal á d i há zba n

A

A házat megpillantva elsőre feltűnik az a töréspont,

Képzeljünk el azt a budaörsi helyszínt, ahol nem

ami kibillenti az elemek megszokott egyenes rend-

érzékeljük az ingázás mindennapi zaját. Déli irány-

szerét. Zavart kelt bennünk, szemünk folyamatosan

ban a sziklás Kő-hegyre tekintünk rá, amely egyszer-

pásztázza a külső kontúrokat és próbálja megfejte-

re zárja el az autópályát és gazdagítja a telek kilátá-

ni a formák kapcsolatát. Valójában ez a töréspont-

sát is. A környező házak léptéke árulkodik a helyi

tal apelláló tömeg adja az egész ház furfangját. Gya-

szabályozás szigorúságáról. Az itt elterülő nyara-

nút kelt bennünk, hogy nem csak szembe akar

lóövezetben épült fel egy fiatal házaspár ottho-

nézni szomszédjaival, de oldalazva mást is üzenni

na. Az új tömeg nem áll be a környező házak alkot-

akar. A kérdőjel egészen addig lebeg a fejünk felett,

ta térsorba, hanem egy teljesen más perspektívát

míg fel nem tárul előttünk a belső téri helyzet.

mutat meg. Míg a magastető irányultsága inkább

KŐ-HEGY R E KOMPONÁ LT K IL ÁTÁS OLDJA
FEL A BU DAÖR SI OTTHON FU R FA NGOS
FOR M AV IL ÁGÁT.
›

A töréspont elsőre feltűnik,
és nem ereszti a szemet
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› A határoló tömeget
a belső udvar javára
helyezték el, a bejárati
helyzetet minimalizálták

49

« A precíz asztalosmunka Paska Zsoltot
dicséri

› A három beülhető
ablakpárkány egyike

A

50

B

a szomszédok felé néz, addig a tört déli hom-

a tömegek viselkedésén is érzékelhető. Míg

lokzat a Kő-hegyet jelöli meg fókuszpontként.

a földszinti traktus támfalként osztja a ker-

A telekhatárok szögtéréséből adódó két irány

tet és zömökségével alapot nyújt a felső szint-

ideális kötöttséggel szolgált a terület belakásá-

nek, addig a magastetős forma kimozdul, tera-

hoz. A belső udvar köré emelkedő ház a hasz-

szaival pedig oldja az épület tömörségét.

nálati udvar intimitását eredményezi, míg az

Az alsó szinten cellás elrendezésben találhatóak

épület megközelítése az oldalkerten belül kap

a hálószobák és a kiszolgáló funkciókat bizto-

hangsúlyt. Cél volt a határoló tömeget a bel-

sító helyiségek. Az emeleten egybefüggő közös-

ső udvar javára elhelyezni, és a bejárati helyze-

ségi tér szolgálja a család mindennapi életét.

tet minimalizálni. A besüllyesztett alsó szin-

Megérkezéskor egy szokatlan helyzetbe kerü-

tet a telek kis mérete és a nagy lejtésviszony

lünk, ugyanis a hálószobákat összekötő privát

eredményezte. A csökkentett látszó felületek-

térbe lépünk be. A szűk folyosónak nagyvona-

nek köszönhetően az utca felől egy kisebb lép-

lúságot kölcsönöz a fényárban úszó lépcső-

tékű épület jelenik meg. Működés szempont-

tér, amely egyből továbbvezet a közösségi tér-

jából a két szint eltérően viselkedik, és ez

be. A felső szintre érve feltárulkozik előttünk az

A

A besüllyesztett alsó
szintet a telek kis mérete
és a nagy lejtésviszony
eredményezte

B

Működés szempontjából
a két szint eltérően
viselkedik
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« Alul hálószobák és
kiszolgáló funkciók találhatóak,
az emeleten egybefüggő
közösségi tér

›

A terepszinti konyhabővítmény szabadban töltött nyári
esték ideális helyszíne lehet

Alapterület (összes, nettó): 175 m²,
terasz nélkül 138 m²
Tervezés éve: 2016-2017
Átadás éve: 2018 ELEJE
Vezető tervező: OROSZLÁNY MIKLÓS
Építész tervező: GULYÁS LEVENTE,
LOSONCZI JÚLIA
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épület aduásza, a Kő-hegyre komponált kilá-

irányított fényforrásként pedig lebegős-

tás. Ez a gesztus feloldja bennünk az előtér-

sé teszik a teret. Két terasz zárja a felső szin-

ben létrejövő feszültséget és megérteti a kül-

tet: az egyik reprezentatív kilátást biztosít

ső formavilágot is. A közösségi teret kiegészítő

a völgy felé, a másik pedig udvari kapcsolat-

beépített bútort csak a panoráma után észlel-

tal rendelkezik. A terepszinttel egyvonalban

jük. Tudat alatt mindenki álmodik egy beül-

kialakult konyhabővítmény ideális helyszíne

hető ablakpárkányról, amiből az itt lakóknak

lehet a szabadban eltölthető nyári estéknek.

ráadásul egyszerre három is jut. A tervezők

A „kompakt” jelző több szempontból is illik

olyan pontokra szervezték a pihenő helye-

erre a projektre. A helyszín adottságai és

ket, ahonnan élvezni lehet a környező termé-

a szabályozások korlátokat jelentettek a ter-

szeti adottságokat. A két oldalt végigfutó kifi-

vező csapat számára. A kompromisszumok

nomult asztalosmunka biztosítja a konyhai

sorozata egy olyan térszerkezetet eredmé-

berendezéseket, a pultként megjelenő lépcső-

nyezett, amelyről lemorzsolódtak a fölösle-

korlátot, és a közös étkezések ülőhelyeit is.

ges elemek, a feszes tér pedig magával hoz-

A magastető betonszerkezetét a kötött épít-

ta beépített bútorok szükségességét. A külső

ménymagasság és az igényelt szabad belma-

és belső együttes tervezése segítette a ház

gasság eredményezte. A felülvilágítók több

egységességét és lehetővé tette az építésze-

helyen megtörik a tetőforma szigorúságát,

ti gondolatok hangsúlyos megvalósítását.

Építész munkatárs: DOBSZAI DÁNIEL,
KURUCZ ATTILA, SZABÓ DÁNIEL
Statika: LENGYEL CSABA
Épületgépészet: GODA RÓBERT
Elektromos tervező: NYÁRI ILONA
Kivitelező: FARKAS ENDR E (WECO-BAU KFT.)
Asztalos: PASKA ZSOLT
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A z új Ne m z et i Tá nc s zí nhá z

M ER ÉSZEBB K ÍSÉR LETEZÉSR E IS A LK A LM AS,
SOK FÉLE MÓDON TER EMTHET K A PCSOL ATOT KÖZÖNSÉG ÉS ELŐA DÓ KÖZT A MŰ V ÉSZETI ÁG Ú J OTTHONA . A JÁTÉK TER E ÉS

LENDÜLETBEN
54

A NÉZŐK POZÍCIÓJA KÖZTI FOLYA M ATOS
ÁTM ENET K EZDEM ÉN Y EZŐ, „TÁ NCBA HÍ V JA”

Építész vezető tervezők:

A KÖZÖNSÉGET, MÍG A K ISZOLGÁ LÓ R ÉSZEK

ZOBOK I GÁ BOR , OR LOV ITS BA L Á ZS,

DISZKR ÉTEN A H ÁTTÉR BE HÚZÓDNA K.

LENTE A NDR ÁS

A Z Ú J TÁ NCSZÍNH Á Z A Z EGÉSZ MILLENÁ R IS

Szöveg: GÖTZ ESZTER

PA R KOT MOZGÁSBA HOZH ATJA .

Fotó: BU J NOVSZK Y TA M ÁS
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EZ A HÁZ NEM CSUPÁN AZ ESTI
ELŐADÁSOK AT SZOLGÁLJA, HANEM A NAP
BÁR MELY SZAK ÁBAN N YITOTT

V

›

Ilyennek szánták a Millenáris
Park egészét majd két évtizede
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Véget ért a Nemzeti Táncszínház nég y évig

agóra. Valami olyasmi – igaz, itt falak közé

tartó „sivatagi vándorlása” Budapest kü lön-

helyezve –, aminek majd két évtizede maga

böző ku lturális helyszínei között, februárban

a Mil lenáris Park egésze készü lt. Még akkor

átadták a Mil lenáris Parkban az új színház-

is, ha az itt kínálkozó élmények többnyi-

épü let. A Ganz g yár eg ykori transzformá-

re eg yetlen művészeti ághoz kapcsolód nak.

torházából 20 0 0-ben Benczúr László tervei

Az új épü let közösségi karaktere valójá-

alapján tévéstúd ióvá és játszóhel lyé alakí-

ban nag yon is közel ál l a Nemzeti Táncszín-

tott, csaknem 70 0 0 m2 terü letű, k lasszikus

ház szel lemiségéhez. A 20 01-ben megalaku lt

háromhajós szerkezetű csarnok új design-

intézmény számára reprezentatív helyszínt

ja eg yszersmind építészeti szimbólum is lett:

kínált az eg ykori Várszínház épü lete, de

messziről hirdeti a tánc, a mozgás lendü letét.

a trad icionális kukucska-színpad olyan kor-

Szélesen kinyú ló, nag y ívben hu l lámzó előte-

látok közé szorította az elsősorban néptánc,

tője nappal is, esti világításban is igazi látvá-

il letve eg yre növekvő arányban kortárs tánc

nyosság, alatta az acélkeretekbe foglalt üveg-

produkciókra fókuszáló társu lat munkáját,

felü leten keresztü l teljes egészében belátható

ami nem eléggé támogatta a merészebb kísér-

foyer ped ig szinte a kü lső tér folytatása-

letezéseket. 2014 -ben a Várból való leköl-

ként várja a betérőket. A főhomlokzat min-

tözését korántsem szakmai szempontok

den eleme azt kommunikálja, hog y ez a ház

indokolták, mégis kifejezetten nyert a vál-

nem is színház: nem csupán az esti előadá-

tozással: az új, kifejezetten erre a funkció-

sokat szolgálja, hanem a nap bármely szaká-

ra formált helyszín végre teret ad ezeknek is.

ban nyitott, mindenki számára használ ható

Zoboki Gábor építész a komplex ku lturális

A nagy ívben hullámzó
előtető nappal is, este is igazi
látványosság
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« Csekély átalakítással sokféle
módon teremt kapcsolatot:
az előcsarnok lépcsője egyben
nézőtér is

helyszínek specialistája, érzékenyen méri

nézőtér is, a mennyezeten ped ig, az előte-

föl a műfaji határterü letek igényeit és

tő hu l lámvonalát megismételve, eg y szabály-

a rugalmasságra helyezi a hangsú lyt. Nem

talan kúp formájában megereszked ik, belóg

az örökkévalóságnak, hanem az eleven folya-

a térbe, és ezzel kijelöl eg y kisebb teret a lép-

matoknak tervez tereket. Tudja, hog y a szín-

csősor előtt, ami íg y elkerítetlen játéktér-

pad i tánc műfaja ál landó változásban van.

ré lesz. A foyer-ben sétáló közönségnek kel l

Koncepciója abból indu lt ki, hog y a tánc

néhány perc, mire rájön, hog y eg y színpad-

alapvetően közösségi művészet, aminek nem

ra kerü lt. Innen fölfelé haladva a lépcsőfor-

minden esetben kedvez a nézőtér és a színpad

du ló ismét kiszélesed ik, szalagszerű korlát-

merev el határolása, és a Ganz-csarnok ere-

ja mögü l karzatként kínál rálátást a térre, ez

deti, bazilikális szerkezetében meglátta azt

újabb szerepváltást idéz elő. És mire a néző

a lehetőséget, ami viszonylag csekély átala-

az emeletre ér, kiderü l, hog y az előcsarnok

kítással sokféle módon képes kapcsolatot

tetejéről függő alakzat nem csupán izgal-

teremteni a közönség és az előadók között.

mas formai játék – hanem eg y 120 fős szín-

Ezért már a bejáratnál megkezdőd ik

házterem, a két szintnyi belmagasságú au la

a produkciókra alkalmas terek sora. Az előte-

terébe függesztve. Ez a merész kompozíció

tő világos tónusú faburkolata az előcsarnok-

úg y használja ki az épü let szerkezeti adott-

ban is folytatód ik, a pad lón eg y széles lép-

ságait, hog y folyamatos átmenetet teremt a

csősor formájában emelked ik, ami eg yben

játék tere és a nézők pozíciója között, aktív és

A TÁNC KÖZÖSSÉGI MŰVÉSZET, AMINEK
NEM MINDEN ESETBEN KEDVEZ A NÉZŐTÉR
ÉS SZÍNPAD MEREV ELHATÁROLÁSA
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kezdeményező módon minteg y „táncba hív-

viszonylag eg yszerű, itt a hangsú ly a f le-

de nem is választja le a nézőteret a játék f izi-

ja” a közönséget. Maga a faburkolat is kieme-

xibilitásra kerü lt. A kisterem már k lasszi-

kai teréről. Az eg ykori tévéstúd ióból kiala-

li ezt a központi szerepet, a lécekből szerelt,

kus értelemben vett színpadra és nézőtérre

kított, 368 fős, két emeleti karzattal övezett

és a világítást is magába foglaló, lág y ívek-

tagolód ik, ha azok nem is olyan élesen vál-

nag yterem teljes nézőtere összecsuk ható,

ben hu l lámzó felü lethez képest a kiszolgáló

nak el eg ymástól, mint eg y prózai színház

a széksorokat a terem oszlopai között lehet

részek, a bejárati üvegfal lal szemközti ru ha-

esetében; az első széksorok kivehetők, íg y

el helyezni, íg y eg y hatalmas, eg ybefüggő

tár, és az egész nap nyitva tartó kávézó lát-

a tánc tere szükség szerint megnövel hető.

tér alaku l ki az előcsarnoktól egészen a hát-

szóbeton felü letekkel és terrakotta beté-

A terem falburkolata az élénk okkerből

sószínpad ig. A 16x24 méter nag yságú szín-

tekkel szolidan a háttérben marad nak.

a színpad felé haladva feketébe meg y át, nem

padot korszerű világítási rendszer és lám-

A két színházterem formai megoldása

vonja el a f ig yelmet az ott zajló produkcióról,

papark szolgálja ki, a zsinórpad lás miatt

As autectcullent reici quas
nobit voluptas simaximus
As autectcullent reici quas

NEM AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK, HANEM AZ
ELEVEN FOLYAMATOKNAK TERVEZETT TÉR
60

» A kisterem már színpadra
és nézőtérre tagolódik, de
kevésbé éles az átmenet,
mint hagyományosan
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A CSARNOKSZERKEZET EREDETI
MENNYEZETI GERENDÁIT A KORTÁRS
TÁNC SZOLGÁLATÁBA ÁLLÍTOTTÁK

›

Az épület- és teremakusztikát Fürjes Andor
ter vezte

› A színháztechnológiáér t
Tompai Zsuzsa felelt
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« Az előtető világos faburkolata az előcsarnokban
folytatódik

évek elején kialakított park, a tóba sü l lyesztett fákkal, a szőlődombbal, az itt létrehozott közösségi kerttel és a nag y játszóterekkel
már a mú lté; a tó helyén, ami a Táncszínház első tervein még szerepelt, ma már g yep

›

Az egykori tó helyén
már gyep veszi körbe
a színház bejáratát

veszi körbe a színház bejáratát. De eg y eleven, folyamatosan kommunikáló ku lturális intézmény képes lehet újra életet lehelni
a Mil lenáris irodaházak és üzleti vál lalkozások közé szoru lt, eg yre fog yatkozó közterébe.

Építész vezető tervezők:
ZOBOKI GÁBOR, ORLOVITS
BALÁZS, LENTE ANDR ÁS
Építész munkatársak:
JÁNOSSY JOHANNA
HEPPES MIKLÓS,
FEKETE ATTILA,
SZABÓ VALÉRIA
Generálkivitelező:
ZÁÉV ÉPÍTŐIPARI ZRT.

MINDEN ÍZÉBEN TÖKÉLETES SZABADSÁGOT
NYÚJTÓ KERET A LEGKÜLÖNBÖZŐBB
TÁNCPRODUKCIÓKNAK
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a csarnok eredeti kubatúráját kissé meg kel-

amelyek a kortárs táncban g yakran szere-

lett emelni, de a háromhajós szerkezet válto-

pet kapott függesztésekre is alkalmasak.

zatlan maradt. A nag yterem körü l az emele-

Az épü let minden ízében tökéletes szabad-

ten két próbatermet, öltözőket, hangstúd iót,

ságot nyújtó keret lett a legkü lönbözőbb,

kiszolgáló eg ységeket és eg y oktatótermet

saját és vendégü l látott táncprodukcióknak.

alakítottak ki. A próbatermeket a csarnok

Ezzel párhuzamosan az ipari építmény erede-

eredeti felü lvilágítója nappali fénnyel látja

ti karakterét is megőrizte, tudva, hog y a szín-

el, pad lója a táncosok ízü leteit kímélő, ket-

háztechnika sokkal g yorsabb ütemben vál-

tős párnafára helyezett táncpad ló, a csar-

tozik, mint azt az építészetnek módja lenne

nokszerkezet eredeti mennyezeti gerendá-

követni. Várhatóan a Mil lenáris Park egé-

in ped ig olyan pontokat lehetett kialakítani,

szének életét is lendü letbe hozza. A kétezres
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ÉVI EZER LAKÁSTÓL
A NEMZETI
TÁNCSZÍNHÁZIG

A ZA L A I Á LTA L Á NOS ÉPÍTÉSI VÁ LL A LKOZÓ ZRT TÖRTÉNETE 1949 OKTÓBER ÉIG
N Y ÚLIK V ISSZA, EK KOR JÖTT LÉTR E
A Z ELSŐ JOGELŐD ZA L A EGER SZEGI
M AGASÉPÍTÉSI NEMZETI VÁ LL A L AT
NÉV EN, MINISZTER I A L A PÍTÓLEV ÉLLEL .
A TEV ÉK EN YSÉGI KÖR ÉBEN A M AGASÉPÍTÉS SZER EPELT, EZEN BELÜL „MINDEN
OLYA N IPA R I JELLEGŰ TEV ÉK EN YSÉG,
A MI EGY ÉPÍTM ÉN Y TELJES KÖRŰ
K I V ITELEZÉSÉHEZ ELENGEDHETETLEN”.

A R EGIONÁLIS TERJESZK EDÉS ÉVEI

megyékre, elsősorban a balatoni régióra. 1986 máju-

Nemzeti Színház vagy a MOM Park. 2006 nya-

sában a Vállalati Tanács vezetésével működő álla-

rán lett Zrt, 2011-től pedig ZÁÉV Építőipa-

mi vállalattá vált, majd 1991 és 1993 között pri-

ri Zrt.-ként ismert a piacon, miközben mindvé-

vatizálták a társaságot, ekkortól a mai nevén, de

gig 100%-ban magyar tulajdonú társaság maradt.

még részvénytársaság formában működött.

Sorra jöttek a díjak is, csak hogy néhányat említsünk: herendi porcelánmanufaktúra (Építőipa-

ERŐSÖDŐ CÉGCSOPORT

ri Nívódíj, 2001), Szentgotthárd, Thermálfürdő

A rendszerváltás után a ZÁÉV az elsők között kez-

(Építőipari Nívódíj, 2008), Kaposvár, funkcióbő-

dett együttműködéseket külföldi szakmai befekte-

vítő városrehabilitáció (ÉVOSZ különdíj, 2012).

tőkkel, vegyesvállalatokat, leányvállalatokat hozott
létre, folyamatosan korszerűsített, alkalmazko-

A SZÁMÍTÁSÁT

it kiszolgáló egyes szervezeteiből ipari üzemeiből

A ZÁÉV az elmúlt években kilépett a regioná-

önálló társaságokat hozott létre, amelyek piacké-

lis piacról, és az ország szinte teljes területén végez

pes szereplőkké váltak – így jött létre a Cégcsoport.

magasépítési kivitelezési munkákat. Zalaegersze-

A kilencvenes években konzorciumi tagként

gen kívül telephellyel rendelkezik Nagykanizsán,

olyan épületek kivitelezésében vett részt, mint

Keszthelyen, Kaposváron, Pécsett és Budaörsön.

a Teve utcai BRKF-ORKF központ, az Új

Fővállalkozóként ez megköveteli az erőforrások
folyamatos fejlesztését, ami a különböző pályáza-

Az első években a vállalat többször átalakult,

tokon elnyert projektek magas színvonalú meg-

illetve egyesült más zalai építőipari szervezetek-

valósítását is lehetővé teszi. A bővü lő műkö-

kel, majd 1955-től ÉM. Zala Megyei Állami Épí-

dési körzettel évek óta folyamatosan nő

tőipari Vállalat néven működött tovább. Ekko-

a cég építés-szerelési árbevétele, amely a lét-

riban a lakásépítés és a termelőszövetkezeti

szám növelését is lehetővé tette. Jelenleg

létesítmények építése adta a munka nagy részét.

több mint háromszázan dolgoznak a ZÁ ÉV-

1968-ban a cégnév elől lekerült az MV. előtag, ezzel

Pe re s zteg i Imre ve z é r iga zgató v i s s z atek i nt

A kategóriás vállalattá lépett elő. Számos ipari léte-

a Z Á ÉV Zr t 70 é ve s m últ já ra , é s felvá zolja

sítményt épített ebben az időszakban, miközben

a jö v ő c élja it i s .

évi több mint ezer lakással büszkélkedhetett. A
működési területe fokozatosan bővült a környező

AHOL MINDENK I MEGTALÁLJA

dott a piaci elvárásokhoz. A cég a tevékenysége-

AKI ÉPÍT, AZ EGYBEN
OPTIMISTA IS

csoportnál, eg y olyan cégku ltúrátban, ahol
a f iataloktól az idősebbekig mindenki megtalálja a számítását. A vál lalat az alapítástól kezdve részt vesz a szakmunkástanu lók

PORTRÉ

Szöveg: PER ESZTEGI IMR E
Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS
Portréfotó: ZÁÉV
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SZENVEDÉLYES
EGYÜTTMŰKÖDÉS
S ul ák Lá s zl ó a Ne m z et i Tá nc s zí nhá z z al
z á r ta l e a pályaf utá sát

A NEMZETI TÁ NCSZÍNH Á Z K I V ITELEZÉSE OLYA N KOMPLE X FEL A DATOT JELENTETT, A MIHEZ MINDEN SZINTEN RUGA LM ASSÁGR A VOLT
SZÜ KSÉG – SUL Á K L ÁSZLÓNA K, A ZÁ ÉV ZRT. TERÜLETI IGA ZGATÓJÁNA K PEDIG SZEM ÉLY ESEN IS SOK AT JELENT A Z ÉPÜLET.

›

A Nemzeti Táncszínház
előcsarnoka, felül a befüggesztett kisterem

képzésében, évente minteg y száz tanu ló g ya-

budapesti munka a Gü l baba türbéjének fel-

megünnepel hette a hetvenéves évfordu lóját.

korlati képzését végzi. A néhány éve létreho-

újítása, a Testnevelési Eg yetem első üteme,

Úg y tartják, hog y „aki épít, az eg yben opti-

zott oktató-kivitelező d ivízióban a tanu lók

il letve a Nemzeti Táncszínház épü lete. Folya-

mista is”. A ZÁ ÉV Zrt szándéka fenntartani

a kivitelező tevékenységükkel tesznek eleget

matban lévő munka a Zalaco II ütemű telep-

a stabil gazdálkodását, erősíteni a pozícióját

a duális szakképzés követelményeinek, továb-

helyfejlesztése a zalaegerszegi északi ipari

Mag yarország legnag yobb magasépítési vál la-

bá a ZÁ ÉV felsőoktatási intézményekkel is

parkban, és az Egis g yóg yszerg yár Körmen-

latai között, ezért kiemelten kezeli a szakem-

közreműköd ik a duális képzésben.

den épü lő új g yártóüzeme. Sárváron sport-

berképzésben való részvételt. Erősíteni kíván-

és ku lturális központot épít a cég, valamint

ja a kapcsolatait a partnereivel, elsősorban

A KOSÁ RCSA R NOKTÓL GÜL BA BA

bővíti a katolikus általános iskolát. Kaposvá-

a kkv-szektorban lévő vál lalkozásokkal.

T Ü R BÉJÉIG

ron a Csiky Gergely Színházat bővítik és újít-

(Saját erőforrás fejlesztésünket regionális

A sportberu házások közü l kiemelendő az új

ják fel, Kecskeméten a Pal las Athéné Eg yetem

szinten - cégcsoportban valósítjuk meg.)

Puskás Ferenc Stad ion és a Rátgéber Kosár-

fejlesztésében vesznek részt, Vereseg yházon

akadémia építése – az előbbi átadása ez év

ped ig új iskolát építenek.

végére várható. Említésre érdemes a zala-
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PORTRÉ

A Társaság célja továbbra is minőségi kivitelezésekkel kivívni megrendelői elégedett-

egerszegi Kerámia lakópark első ütemének

BÜSZK E ÉS A M BICIÓZUS VÁ LL A L AT

ségét, a lakosság számára ped ig az épített

megvalósítása, a zalaegerszegi jármű ipari

A társaság vezetése büszke arra, hog y a

környezetet esztétikussá és praktikussá vará-

tesztpálya fogadóépü lete, amely 21. száza-

ZÁ ÉV azon kevés mag yar tu lajdonú épí-

zsolni, hog y hű maradjon a jelmondatához:

d i építészeti megoldásokkal készü lt. Jelentős

tőipari nag y vál lalat közé tartozik, amely

„ ZÁ ÉV Zrt, az építő mester!”

Interjú: UJLAKY-GAZDAG ISTVÁN
Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS
Portréfotó: ZÁÉV
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belehelyezett funkciókkal együtt. Ez egy tel-

miatt ez rosszul használható tereket hozott

jesen új, cölöpalapra épült acélvázszerkezet,

volna létre. A régi épület kubatúrájából alakí-

A közbeszerzés úgy határozta meg a felada-

ebbe a térbe van befüggesztve a kiste-

tottuk ki a színházat; a 384 ülőhely egy része

tot, hogy a tenderterven és az engedélyter-

rem 1400 tonnás monolit vasbeton szerke-

a karzatokon van elhelyezve, a másik része

ven túl a kiviteli tervet a generálkivitelezőnek

zete a lelátójával és színpadtechnikájával,

pedig összecsukható, szétszedhető mobil lelá-

– a ZÁ ÉV Zrt.-nek és a Zala Elektro Kft.-nek

amit vissza kellett terhelni az acéloszlo-

tó. Ez utóbbi beszállítójának a kiválasztá-

– kellett elkészítenie. A kiviteli terv pedig

pokra. Ez már a kiviteli terv készítése során

sa hosszú folyamat volt. Kettős célt láttunk

magába foglalta a bontási tervet is. Egy ilyen

is igen jelentős feladatot jelentett, ahogy

magunk előtt: a meglévő szerkezethez ne kell-

beruházás minden fázisának megfelelő időt

később a kivitelezés során is. Nagy kihí-

jen nagyon hozzányúlni a belső tereknél, még-

kell biztosítani. Ha valamilyen oknál fogva

vást jelentett a monolit vasbeton szerke-

is legyen megfelelő üléssor. Ehhez f ix lelátót

a tender-előkészítés időszakában nem áll ren-

zet kiépítése: úgy gondolom, nem sok szer-

építeni nem lett volna célszerű. És az ere-

delkezésre megfelelő idő, akkor az az idő nem

kezetépítő cég lett volna alkalmas ennek

deti multifunkciós elképzelésekből megma-

spórolható meg a kivitelezés időszakában, még

a rendkívül bonyolult és érdekes feladatnak

radt, hogy az összecsukható székek elrejtésé-

Milyen szakaszokra lehet tagolni a munkát?

akkor sem, ha a kivitelezési időhöz hozzátes�-

vel hatalmas közösségi tér jöhet létre, amely

szük a bontási és kivitelezési tervek elkészí-

felhasználásának csak a képzelet szab határt.

tésének idejét. Ez a plusz idő tolható az egyik
Eg y színpadi tér lényege alapvető-

vagy másik fázisba, de nem spórolható meg.

en az üresség. Miben ragadható meg eg y
ilyen tér magas technikai színvonala?

Ak kor ez komplexebb feladatot jelentett eg y szokványos kivitelezésnél.

Egyrészt magas akusztikai követelményeknek
Igen, ezen kívül az ördög ezúttal is a részle-

kell megfelelnie, másrészt speciális adott-

tekben van. A tenderterv-készítés időszaká-

ság, hogy nem színpadot, hanem táncpadlót

nem volt lehetősége a meglévő épületben feltárásokat végezni, és felhasználni ezeket az
ismereteket. Az E épület irodaházként és stúdióként működött, tervezők pedig csak akkor
jöhettek be a házba, amikor mi is megkaptuk és birtokba vettük. Akkor kezdődött a
felmérés, a problémák összeírása, ezzel párhuzamosan a bontási és kiviteli terv készítéközben kiderült: az épület kizárólagos használója a Nemzeti Táncszínház lesz, amelynek a mindenkori érdekeinek megfelelően
kell kialakítani az épületet – tehát megfogalmazódott egy valódi felhasználói igény.

kellett megvalósítani, aminek rugalmasnak
kell lennie, hogy jól használhassák a táncosok, és óvja az egészségüket. Ez egy különleges rétegfelépítésű lengőpadló, aminek
csak a felső rétege a borovi fenyő, a megfelelő rugalmasságot az alatta lévő rétegrendekkel együtt biztosítja. Ami szintén nem látszik,
a hang- és fénytechnika, valamint a színpadi
gépészet, nevezetesen, hogy a tér bármely
pontján le lehet engedni egy tragert vagy
egy lámpát, ahhoz az egész színpad és nézőtér fölött meg kellett valósítani egy színpad-

A táncpadló különleges
rétegrendje óvja az
egészséget

Libbenő szoknya
motívum búcsúztatja
a látogatókat

›

se. Nagy előnyt jelentett viszont, hogy menet

ÉPÍTÉSZETI
SZEMPONTBÓL TÖBB
EXTR A IS VAN AZ
ÉPÜLETBEN, MINT
PÉLDÁUL AZ
ELŐCSARNOK
FELETT „LEBEGŐ”
KISTER EM

›

ban a megrendelő oldaláról eljáró tervezőnek

technikai födémet. Ezek a gépek fönt vannak,
de lentről vezérlik őket, ez a speciális technika pedig óriási költség. A másik igény pedig
a színpad légtechinkája, amihez nem csak a

Ezek szerint kommunikáltak is

levegő hőmérsékletét, de a páratartalmát is

a Nemzeti Táncszínházzal.

szabályozzuk a kis- és a nagyteremben is.
A fentiek mind az épület belső tereire vonat-

Igen, a kiviteli terv készítésétől kezdve komo-

koznak, de fontosnak tartom elmondani, hogy

lyan együttműködtünk, merem remélni,

a Nemzeti Táncszínház egy önálló beruházás

hogy ez a hatékony közös munka az épület-

a Millenáris területén, ahol jelenleg is zajlik

ben is tükröződik majd. Külön kiemelném Ertl
Pétert, a Nemzeti Táncszínház igazgatóját,
aki művészemberként szenvedélyesen vetette bele magát a műszaki terv tanulmányozásába. Olyan mélységekig szállt bele a terv és
a részletek kidolgozásába, ami példa nélküli.
Építészeti szempontból több extra is
van az épületben, mint például az előcsarnok felett „lebegő” kisterem, vagy
a mozgatható széksorok és falak.
K ivitelezői szemmel hog yan látja ezeket?
Maga az épület élesen kétfelé osztható: van
egy teljesen elbontott rész, ennek a helyére
épült az előcsarnok, a kinyúló előtetővel és a
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a megvalósítására. Csak egy példa: amikor
már kész volt a monolit vasbeton-szerkezet,
külön fejtörést okozott, hogy hogyan, milyen
sorrendben terheljük vissza a nehéz állványról az acéloszlopokra a vasbeton-szerkezetet.
Ez tehát – az előcsarnok kal eg yütt – az

több projekt, különböző építési munkák – ám
ezek teljesen függetlenek a Táncszínháztól.
Úg y tudom, visszavonásra készül,
és ezzel az épülettel búcsúzik.
Valósak a hírek. A mór megtette kötelessé-

épület eg yik része. Melyik a másik?

gét, a mór mehet. Több éve tervezem a befe-

Amelyik bontás-újjáépítés fázisokon ment át.

Örülök, hogy egy ilyen szép feladattal sike-

A meglévő szerkezet adottságai kötöttsége-

rült lezárni a pályafutásomat. Azok a mun-

ket jelentettek, mint a kiszolgáló terek, iro-

katársaim, akikkel több éve együtt dolgoz-

dák, öltözők alacsony belmagassága. Ezek-

tam, az új kollégákkal kiegészülve tökéletesen

be a részekbe modernebb technológia került,

alkalmasak hasonló volumenű és bonyo-

aminek az infrastruktúráját az álmennyezet-

lultságú feladatok megvalósítására, az ő

be építettük volna, de az említett belmagasság

együttműködésüket ezúton is köszönöm.

jezést, aminek már nagyon eljött az ideje.
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A NEMZET TÁNCSZÍNHÁZÁNAK
VILLAMOS RENDSZEREIRŐL

A Nemzeti Táncszínház elektromos rendszereinek kivitelezését
cégünk, a Zala-Elektro Kft. végezte. A létesítményben a mai kor
elvárásai szerinti technológiák kerültek beépítésre, mind az épület
üzemeltetési funkciót, mind pedig a színházi technológiákat figyelembe
véve.
A kivitelezés megkezdése elött a tervezési munka koordinálásában
vettünk részt, és a kiviteli tervek elkészülte után kezdődhetett a
kivitelezés, amely kihívásokkal teli időszak volt. Az épület meglévő
szerkezetének köszönhetően, nagyfokú rugalmasságot kellett
tanúsítanunk a közel 6000 méter nyomvonal építéshez, a 35 kilométernyi
kábel elhelyezéséhez, a majd’ 1000 darab szerelvény és 1700 darab
lámpatest szereléséhez. Az eddigi adatok csupán az energiaátviteli
hálózat kiépítéséről szóltak, azonban a vállalás keretein belül készült
az automatika rendszer, a megfigyelő és vagyonvédelmi rendszer, a
beléptető rendszerek és természetesen az informatikai hálózat.
Végezetül néhány szóban vállalkozásunkról. 2000-ben alakultunk,
elsősorban a Dunántúl területén dolgozunk, a Nemzeti Táncszínház
léptékhez hasonló, de más jellegű és volumenű projektek teljeskörű
erős és gyengeáramú villamos kiépítését látjuk el. Saját szerelőkkel és
projektvezetői csapattal rendelkezünk, valamint elosztóberendezések
gyártásához megújult, professzionális üzemtér áll rendelkezésünkre.

2019 első és legújabb tánctere – Bosch Rexroth közreműködéssel.

üzemeltető elvárásainak megfelelően teljesíteni. Cégünk újabb refe-

A generálkivitelező ZÁÉV Zrt. megbízásából, a Bosch Rexroth fővál-

rencia munkája jól illeszkedik az elmúlt 20 év olyan projektjei mellé,

lalkozásában készült el Budapest legújabb kulturális intézményének,

mint a budapesti Nemzeti Színház, Zeneakadémia, RaM Colosseum,

a Nemzeti Táncszínháznak a színpadgépészete. A komplex feladatot

a pécsi Kodály Központ, Zsolnay Kulturális Negyed, vagy a debreceni

a Színpad- és Emelőgéptechnika Kft. kész felsőgépészeti berende-

Kölcsey Kulturális Központ. Hazai tervezés, hazai kivitelezés, hazai

zéseinek és a Hidromatic Kft. kulcsrakész villamos szekrényeinek,

árszínvonal – nemzetközi elismerés!

vezérlésének beépítésével sikerült határidőre, a megrendelő és az
Zala-Elektro Épületvillamossági, Szerelő és Szolgáltató Kft.

WE MOVE. YOU WIN.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millennium Köz 1.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 23/a
Tel.: (+36-92) 599 164
E-mail: info@zalaelektro.hu
Web: www.zalaelektro.hu

Bosch Rexroth Kft. www.boschrexroth.hu
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A JELENBEN DOLGOZUNK, A
JÖVŐT ÉPÍTJÜK!

ÚJ IBIS STYLES HOTEL SZÜLETETT
használati melegvíz előállítását. A 260
kW beépített fűtési teljesítményt 5300 fm
csőhálózattal szerelve, 6 darab hőszivattyú,
valamint 3 darab Hidrobox biztosítja.
A rendszer energiatárolását 8000 literes
puffertartályok végzik, ezek segítségével
kerül kiszolgálásra a használati melegvíz
igény, valamint a padlófűtésekhez szükséges
energia. Az épületben 3 légkezelő összesen
12 700 m3/h levegőt szállít és az igényeknek
megfelelő állapotban juttatja azt be az
épületbe. A nagy részegységeket bonyolult
szeleprendszerek vezérlik, melyeket korszerű,
internetre csatlakoztatott felügyeleti- és
irányító rendszer működteti. Az épület
elektromos hálózatát 6200 fm beépített, erős
és gyenge áramú vezetékrendszer alkotja.

A Gáztech-CHP Kft. már az ország
egész területén, kis és nagy városokban is
bizonyította a szakmai hozzáértését. Néhány
kiemelt referenciánk, Palatinus Strandfürdő
- Margitsziget, Velence Tó Kapuja Korzó,
Veresegyház Katolikus Templom, Nemzeti
Kézilabda Akadémia Balatonboglár,
Csolnoky Kórház - Veszprém, Testnevelési
Egyetem, Martonvásár Börtön, Kaposi Mór
Üveges Imre, ügyvezető

Társaságunk 1988-ban alakult, végleges
cégfo r m ája és cégn eve 1995 -b en,
cégcsoportunk pedig 2006-ban alakult ki.
Székhelyünk 1996 -óta Lábatlanon, a 10-es
számú főúton található. Cégünk tudatosan
és folyamatosan feljeszt, így fejlődése
kiszámítható és stabil. Melyet bizonyít az is,
hogy társaságunk rendelkezik mindazokkal
az anyagi, technikai, személyi feltételekkel,
szakmai felkészültséggel, jártassággal melyek
a munkák gyors, szakszerű és megfelelő
minőségű elvégzéséhez szükségesek. Külön
öröm számunkra, hogy partnereink, akik a
legnagyobb figyelemmel és szakértelemmel
kivitelezik épületek vázát, minket bíznak meg
minden olyan feladattal, amelyek az épületek
épületgépészeti működését, élhetőségét és
kényelmét szolgálják.

A Gáztech-CHP Kft. főtevékenysége
a komplex épületgépészeti kivitelezés,
emellett projektek lebonyolítása, külső közmű
víz, csatorna, tüzivíz hálózatok kiépítése
technológiai szereléssel, gázellátó rendszerek
építése, földmunkával, helyreállítással. A mai
építészetben már nem elég, hogy folyik a víz
a csapból, vagy meleg van, a komfortérzetet
az adja, ha minden láthatatlanul történik.
Munkáink során arra törekszünk, hogy a
majdani épületben a felhasználók megkapják
ezt a láthatatlan kényelemérzetet. A
Gáztech-CHP Kft. több mint 50 fős, saját
szakemberekből álló csapattal dolgozik,
melynek munkáját segítik a rendelkezésünkre
álló gépek és technikai rendszerek. A teljesség
igényével és kitüntetett figyelemmel fordulunk
minden megrendelőnk felé, legyen szó
bármilyen épületgépészeti kivitelezéséről.
Célunk, hogy a továbbiakban is
partnereinkkel közösen építhessük a jövőt,
teremthessünk értéket a jelenben, ahogyan
ezt eddig is tettük. Hogy ez így legyen, a
Gáztech-CHP Kft. változatlanul biztosítja
minőségi szolgáltatásait.

Gáztech-CHP Energetikai Termelő és Szolgáltató Kft.

E-mail: gaztech@gaztech.hu

Nemzeti Táncszínház projekt bemutatása:
Reméljük minnél többen átérzik majd mikor
egy hideg téli napon belépnek a Nemzeti
Táncszínház épületében és hirtelen mintha más
világba érkeznének, kellemes meleg veszi körül
a látogatót. Ahogy azt is mikor egy rekkenő
nyári napon kellemes hűvös fogadja és szinte
megkönnyebbül, hogy bent lehet. Erről a több
mint 150 fűtő-hűtő berendezés gondoskodik,
padlókonvektorok, radiátorok, fan-coil-ok.
Az épületek, adott esetben a Nemzeti
Táncszínház felhasználóinak komfortérzete
számunkra a munkánk, kivitelezésünk igazi
értéke, azonban nemcsak abból a 12 kilóméter
csövezetékből vagy a több mint 200 prémium
minőségű szaniterből, vízcsapokból áll, hanem
az azokat rendszerbe foglaló munkából is.
Cégünket pedig az épületgépészeti rendszerek
kivitelezése iránti szenvedélyünk teszi egyedivé,
különlegessé. Amikor dolgozunk, nemcsak
szerelünk, fúrunk, hegesztünk, hanem
az emberek kényelméért és az épületbe
épített technológiák későbbi rendszerben
működéséért alkotunk, úgy érezzük felelősek
vagyunk a Nemzeti Táncszínház lüktető
szívéért és érhálózatáért. Ezúton is köszönjük
a bizalmat ZÁÉV Építőipari Zrt.-nek, hogy
részese lehettünk egy ilyen kiemelkedő projekt
kivitelezésének.

2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc utca 61.
Telefonszám: +36-30-824-5826

Oktatókórház - Kaposvár.

Fotó: Molnár Studio
Kivitelezés Projektvezetője: Szabó Zoltán, Gáztech-CHP Kft.

Az épületgépészetben új szereplőként
bemutatkozó Fo-Vill Hungary Kft. a Fo-Vill
csoport egy új tagja.

p rojek tm en edz serek fel ü g yelik. Í g y
tisztázottabbak a felelősséghatárok és a
garanciális kötelezettségek. Mindazonáltal a

Az anya cég több, mint 30 évre visszatekintő
pályafutása során (számtalan referenciával
a háta mögött Magyarországon, Angliában,

Fo-Vill Hungary Kft. a kivitelezett projekteket
átadás után sem hagyja magára. After sales

Németországban, Belgiumban és Ausztriában)
meghatározó szereplője lett az ipari hűtés-,

számára megbízható szervizpartner dolgozik
együtt a megrendelővel vagy üzemeltetővel.

service keretében, mint az épületüzemeltetés

és klímatechnikai szegmensnek. Gyakorlatilag
a piac hívta életre a Fo-Vill Hungary Kft.-t,
melyet a cégcsoportból „átigazolt”, tapasztalt
kollégák tudása és kapcsolatrendszere
alapozott meg, valamint azok a referenciák,
melyek kifejezték az igényüket a teljeskörű
gépészeti kivitelezéssel kapcsolatosan.
Tekintettel arra, hogy a cég az elmúlt 30
év alatt is a klímatechnikai, valamint ipari

Hasonló rendszerrel kerül kivitelezésre
a következő, 184 szobás hotel projektünk
Budapesten, melynek megnyitóját várhatóan
2020 első negyedévében ünnepelhetjük.
Hisszük, hogy csak elhivatott emberek
képesek sikeres céget építeni, és a siker
nem több, mint az elhivatottság minden
napi gyakorlása. A Fo-Vill Hungary Kft.
fiatal, dinamikus munkatársakból álló
csapata az ügyfél elégedettségét tartja a
legfontosabbnak. Reméljük, hamarosan Önt
is referenciáink között üdvözölhetjük!

hűtéstechnikai ágazattal már érintette az
épület gépészeti kivitelezések területét, nem
volt meglepő a „hiányzó” arcél cselekvő

A Fo-Vill Hungary Kft. elsősorban irodaházak,

megvalósítása.
A teljeskörű gépészeti kivitelezések
vállalásán túl, cégünk az adott projektek
gépészeti tervezését magában foglaló

szállodák, illetve 2000m2 – nél nagyobb
projektek gépészeti tervezésére, kivitelezésére
és üzemeltetésére specializálódott.

teljeskörű szolgáltatást is nyújt a megrendelők

A régi Hotel WIEN újjászületésében is
komoly szerepet vállaló Fo-Vill Hungary Kft.

részére. A gépészeti tervek 3D-ben készülnek,
mely egyben objektív anyagspecifikációval

további referenciával bővítette palettáját.
Hotel IBIS Styles néven megnyitott szálloda a

támogatja a projekt megvalósulásának

legmodernebb energiatakarékos hőszivattyús

költségvetését.
A
c é g c s o p o r to n

rendszerekkel rendelkezik. A földgáztól
teljesen független rendszer kizárólag
elektromos áram felhasználásával, magas

belüli

vá l l a l á s

megvalósítja az úgynevezett „egyszemélyes”
felelőségvállalást, ahol megtalálható a
klímarendszerek és, gépészeti rendszerek
tervezése, kivitelezése, melyeket tapasztalt

hatásfokon képes ellátni az épület fűtését,
klimatizálását széles hőfoktartományban,
ezáltal lehetővé téve a magas hőmérsékletű

Fo-Vill Kft.
2072 Zsámbék, Magyar u. 68
www.fovill.hu
Tel.: +36 23 565 510
info@fovill.hu

Web: www.gaztech.hu
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SZÁRAZÉPÍTÉSZET MESTER FOKON

Budapest, Nemzeti Táncszínház

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy
részt vehettünk a Nemzeti Táncszínház új,
reprezentatív épületének megvalósításában.
Cégünk több mint 25 éves fennállása során
számos kulturális létesítmény kivitelezésénél
volt jelen, néhány példa a közelmúltból:
Új Hidegkúti Nándor Stadion (Budapest),
Testnevelési Egyetem (Budapest), Haladás
Stadion (Szombathely), Magyarország
Pozsonyi Nagykövetsége (Pozsony)
Mindezek mellett számos volumenénél
és gazdasági szerepénél fogva jelentős
projek ten vettünk részt elsősorban
Észak- Dunántúlon, kiemelten Győrben,

szárazépítési munkát végezzen, mindezt
lehetővé teszi a folyamatos fejlődés igénye
mind a személyi- és technológiai feltételeket,
mind a gépparkot illetően. Az évek során
cégünk 15 fős saját létszáma 60-80 fős
alvállalkozói gárdával bővült.
Mikor elvállaltuk a Nemzeti Táncszínház
projekt szárazépítési munkáiban való részvételt,
a megszokott gipszkarton munkálatokon túl
egy hatalmas kihívás várt ránk, a fogadóterem
impozáns, dinamikus Luxalon Wood fa lamellás
álmennyezetének kivitelezése. Miután a mű
elkészült nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy
hatalmas pozitív értelemben vett feszültség

folyamatos és kölcsönös együttműködés
eredményeképp gördülékenyen vettük a
helyszíni adottságokból fakadó akadályokat.
Itt szeretnénk megragadni a szót, hogy
köszönetet mondjunk mindazoknak akik
közreműködtek a megvalósításban.
A feladat külön szépsége volt, hogy
alapvetően a Luxalon Wood fa lamellás
mennyezetet sík, de maximum egy irányban
ívelt felület kialakítására szánták, nekünk
pedig kisebb- nagyobb táblásított elemekből
kellett helyszínre szabva kialakítani egy egyedi,
minden irányba tekeredő formát. Ehhez előre
beruháztunk egy speciális vágógápre, mely

Budapesten, Szombathelyen,Sopronban és
vonzáskörzetükben is, ugyanakkor az ország
teljes területén vállalunk belsőépítészeti
kivitelezéseket. Néhány példa: Készenléti
Rendőrség (Győr), Termálfürfő (Sárvár),
Kórház (Sárvár, Körmend) Möebleix Áruház
(Győr), InterSpar Áruház (Tatabánya),
Széchenyi István Egyetem (Győr), Nestlé
Hungária Kft. (Bük), Tetra Pak Gyártó
Zrt. (Budaörs). Elsősorban belsőépítészeti
generálkivitelezéssel, főleg szárazépítészettel
foglalkozunk, rendelkezünk a KNAUF
által minősített, kiemelt szakkivitelezői
besorolással. Társaságunk célja, hogy a
hosszú évek során megszerzett szakértelmmel,
megbízhatóságával magas színvonalú

volt bennünk végig a munka folyamán, hisz
egy olyan anyag beépítéséről lévén szó, melyre
tudomásunk szerint nem találunk példát
Közép Európában. Mérhetetlen büszkeség
tölt el bennünket, hogy egy ilyen példa
értékű burkolat megvalósításáért felelős
kivitelezőként jelenhetünk meg a piacon.
Az
anyag
kur iózuma,
ér téke,
beszerezhetősége úgy gondoltuk megkívánja,
hogy az előkészítési munkálatokra a
megszokottnál több időt szánjunk, így
megelőzve számos probléma kialakulását.
A szerelés előrehaladtával folyamatosan
beigazolódott, az előkészületbe fektetett
többletenergia nem volt hiábavaló, a
helyszíni tervező- és műszaki vezetéssel való

szintén nagyban megkönnyítette a helyszíni
szerelést.

Kecskeméti Campus

Szombathely, Haladás Stadion

Kaposvári Szennyvíztisztító

Céltudatosság, szakmai elhivatottság, igényesség a nyitott szemlélet tette lehetővé dinamikus fejlődésünket rövid
időn belül az építőipar, monolit vasbeton szerkezetépítés területén.
A megbízható, szakképzett, munkaerői háttérrel célunk, az innovatív beruházási tevékenységekben helyt állni, a
modern technológiákat alkalmazni a megrendelői igények maradéktalan kielégítésének érdekében.
Stefanits Kft.
H-9082 Nyúl, Tavasz u. 1/A.
Tel.: (+36) 20 945 9892
E-mail: stefanits@stefanitskft.hu
Web: http://www.stefanitskft.hu

GEDI ÉPÍTŐ KFT.
SZÉKHELY
TELEFON + FAX
E-MAIL
WEB
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Zalaegerszeg, Autóipari próbapálya

Budapest, White house irodaház

1195 BUDAPEST, JÓKAI U. 32. FSZT. 3.
061-609-63-71
GEDIKFT@GEDIKFT.HU
WWW.GEDIKFT.HU
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RACIONÁLIS MEGOLDÁSOKAT
SZÁLLÍTUNK, MAXIMÁLIS
LELKESEDÉSSEL
Lépések összehangolása, pénzügyi tervezés, az optimális megoldások
megtalálása. Csapattá formálás, összhangteremtés, motiváció. Ezen a
két síkon írható le az a projektmenedzseri és projektkoordinációs munka,
amelyet a TSPC Kft. a Millenáris Nonprofit Kft. megrendelésében a
Nemzeti Táncszínház projektben végzett. A racionális megoldásokat
mindvégig maximális lelkesedés övezte, az eredmény pedig önmagáért
beszél: a csapatmunka eredményeként egy vitalitással teli kulturális
játszóhely jött létre a város szívében.
A TSPC Kft. örömmel vett részt a Nemzeti Táncszínház megújuló
épületének munkafolyamatában, hiszen a cég generáltervezési és
projektmenedzseri szinten is komoly szakmai tudást és megoldásokat
szállít a Millenáris Park több pontján. A tavalyi évben elkészült a Millenáris
Startup Campus, az az innovációs és közösségi tér, amely a lehető
leggondosabb kézzel bánt az örökségként fennmaradt egykori Ganzgyárépülettel. Jelenleg megvalósulás alatt van a Millenáris Széllkapu
Park és az ahhoz tartozó mélygarázs, mellyel a TSPC szakemberei
egyszerre mutatnak megoldást a környék parkolási nehézségeinek
enyhítésére és a nívós, különleges környezetben megélt feltöltődés
lehetőségére. Ennek a városrész-alakítási folyamatnak egy fontos
állomása volt a Nemzeti Táncszínház újjászületése, mely projektben
a TSPC Kft. projektmenedzseri és beruházás-lebonyolítói feladatokat
látott el. Ez elsősorban projekt-koordinációt jelentett, mind műszaki,
pénzügyi, és ütemezési szempontból, illetve a projektrésztvevők
csapattá válása érdekében is.

A Nemzeti Táncszínház épülete egy meglévő műemléki épületben
került kialakításra, az egykori Ganz-gyár területén, amely a privatizáció
és a 2000-es évek elején Millenáris Parkká alakult át. A park és
épületcsoport összefüggésében, megrendelői és tervezői szándék
volt a Zoboki-ZDA Építésziroda által megálmodott, új előcsarnok
épületrésszel „a park épületbe hozása”, vagy inkább „az épület parkba
vitele”. Tóth Gabriella, a TSPC projektmenedzsere így összegezte a
TSPC szerepvállalását: „A park meghatározó elemeként szeretnénk,
ha élne az épület a parkba látogató, kikapcsolódni vágyó vagy a
színházba érkező vendégek számára.

ANAMIT KFT.
Referenciák
•
NBSZ toronyház: Belső és külső Schüco

fotó: Juhász Norbert

alumínium nyílászárók gyártása és
helyszíni szerelése

A jövőbeli új Széllkapu Park és a meglévő Millenáris Park területén
az egységes kép és közlekedési rendszer kialakítása a cél, amelynek
egyik központjában a színház épülete található.” A TSPC Kft. a
projektmenedzseri munkát egy izgalmas, szakmai kihívásokkal teli,
eredményes folyamatként zárta, melynek során sikerült a legfontosabb
célt elérni: közösen gondolkodó, motivált csapattá formálni a beruházás
résztvevőit, a Millenáris Nonprofit Kft.-t, a Táncszínház vezetését, a
ZÁÉV Építőipari Zrt.-t és a FŐBER Zrt.-t a projekt sikeres megvalósulása
érdekében.

•

Interspar Pesterzsébet: Nyílászárók

•

gyártása és beépítése
Spar, Budapest, Pesti út: Nyílászárók
gyártása és beépítése

Nemzeti Táncszínház projekt
Az ANAMIT Kft. a ZÁÉV Zrt. alvállalkozójaként
végezte el a Nemzeti Táncszínház alumínium
nyílászárók gyártási, kivitelezési munkáit.
Interspar, Pesterzsébet

fotó: Juhász Norbert

A projekt egy itthon eddig kevéssé ismert konstrukcióban
formálódott, mely több mozgásteret adott az optimális megoldások
megtalálására. Kádár Mihály, a TSPC Csoport tulajdonos-ügyvezetője
így fogalmaz: „A projektnek fontos sajátossága, hogy az úgynevezett
design&build szerződéses konstrukció keretében valósult meg. Ez
utóbbi sajátosságot sikerült a projekt előnyére fordítani, hiszen a
kivitelező és tervező egy szerződéses keretben való működése mellé
a megrendelő és végső felhasználó – a Táncszínház – mint egyfajta
közösségi tervezés résztvevői tudtak csatlakozni. Úgy gondolom, hogy
a kiviteli tervezéssel párhuzamos kivitelezés során sikerült egy olyan
épületet megvalósítani, ami minden projektrésztvevő és a felhasználók
számára is megelégedésre ad okot.”
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TSPC Kft.
1053 Budapest, Magyar utca 36.
Tel.: (+36-1) 800 9191
E-mail: info@tspc.hu
Web: www.tspc.hu

Az ANAMIT Kft. 2011. óta kínál korszerű
megoldásokat elsősorban a magyar építőipar
részére speciális acél és alumíniumszerkezetek,

A megfelelő tervezői háttér, valamint
építőipari rutin elengedhetetlen egy sikeres
projekt vezetésében, melyekkel cégünk

nyí lászárók (tűz-, füst-, hanggátló,
sugárvédelmi, stb.) gyártásával, gépészeti
szerkezeti szereléssel, garanciavállalással.

rendelkezik.
A z ANAM I T Kf t. s tra té g i ájá n a k
középpontjában az a szakértelem áll, mely

Projektjeink között elsősorban irodaházak,
ipari parkok, közintézmények, kórházak, illetve
társas házak egyedi szerkezeteinek gyártása,

a különleges, egyedi szerkezetek gyártása
miatt kiemelkedő fontosságú. Ennek
megvalósításához korszerű gépekkel felszerelt

beszerzése, beépítése található meg. A
speciális szerkezetek előállításához képzett és
gyakorlott szakemberekre van szükség, ezért

saját gyártóműhelyünk is hozzájárul. Nagy
hangsúlyt helyezünk korrekt, hosszú távú
kapcsolatainkra vevőinkkel, szállítóinkkal,

munkavállalóink rendszeresen részt vesznek
szakirányú továbbképzéseken, tanfolyamokon,
vásárokon.

munkavállalóinkkal és a szakhatóságokkal.

NBSZ Toronyház, Budapest
ANAMIT Kft.
2131 Göd, Balassi Bálint utca 20.
www.anamit.hu
E-mail: anamit@anamit.hu
Ügyvezető: Slezsák Attila Tamás
Tel.: 0630-98-33-198

A N A M I T
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NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ

HOGY MINDENKI JÓL ÜLHESSEN

ÉLMÉNY, BIZTONSÁGBAN
Képzeljen el egy biztonságosabb világot, ahol ingatlanában, üzletében,
üzemében, vállalatánál a biztonságtechnikai eszközök és megoldások
többet jelentenek egyszerű vagyonvédelemnél! Képzelje el, hogy a
megtervezett és beépített elektronikus biztonságtechnikai és tűzvédelmi
rendszerekkel értéket és életet menthet! Képzelje el, hogy beépített
magas színvonalú technikai rendszereinkkel már akkor is felügyelheti
vagyonát, ha Ön egy másik országban tartózkodik! Képzelje el, hogy
biztonsággal kapcsolatban felmerülő problémáira azonnal megoldást és
profi szakembereket talál! Váltsa valóra elképzeléseit, és lépjen kapcsolatba
a SPIE csapatával! Onnantól kezdve már minden a mi dolgunk.
Vállalatunk a SPIE AGIS Fire & Security Kft. több mint 25 éve azért dolgozik,
hogy Ön biztonságban tudhassa mindazt, ami igazán fontos. A vállalat
piaci bevezetése óta európai és hazai viszonylatban is vezető szerepet

tölt be az elektronikus biztonságtechnika és tűzvédelem és oltástechnika
területén. Termék kínálatára és szolgáltatásaira a széleskörű lefedettség,
az újdonságok és speciális megoldások alkalmazása, és a vevői igényeket
mindig szem előtt tartó magas színvonalú minőség és ügyfél orientált
kiszolgálás jellemző.
Már az első kapcsolatfelvételtől számíthat ránk az ingyenes helyszíni
felmérésben és szaktanácsadásban; a felmerülő probléma közös
gondolkodással történő megoldásában, áruvédelmi, tűzvédelmi, komplex
biztonságtechnikai rendszerének megtervezésében, a professzionális
eszközök helyszínre szállításában, a kivitelezésben és beüzemelésben.
Országos szerviz- és karbantartási hálózatunk Ügyfeleink számára a nap
24 órájában elérhető. A SPIE, Ügyfeleit az első kapcsolatfelvételtől kezdve
végig kíséri a közös munka utolsó mozzanatáig, mert az emberi élet és
tulajdon védelme a legfontosabb küldetésünk!

BÜSZKÉK VAGYUNK RÁ, HOGY A NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ
BIZTONSÉGTECHNIKAI BESZÁLLÍTÓI LEHETTÜNK

SPIE AGIS Fire & Security Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: +36 1 430 3700
E-mail: infohu@spie.com
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FIATALOK, AKIK MERTEK NAGYOT
ÁLMODNI
Gyerekkorunk óta szívtuk magunkba a biztos
alapot adó szaktudást édesapánk mellett,
akinek a mai napig sokat köszönhetünk és adunk
a véleményére. Összetartó testvérpár vagyunk,
amit kamatoztatunk mesterségünkben is. A
projektek adta lehetőséget mindig kihívásnak
tekintjük.
A válságos időkben vágtunk bele az
építőipari kivitelezésekben, és az elmúlt évek
is tartogattak kihívásokat, de lebirkóztuk
mindet, és fokozatosan, lépésről lépésre,
saját erőből sikerült cégünket bővíteni.
Igyekszünk eltökélten továbbra is fejlődni és
határozott léptekkel haladni előre. Kitartásunk
a szakmában beérni látszik, hiszen a ZÁÉV
Zrt. megbecsült alvállalkozójaként lehetőséget
kaptunk a 6950 négyzetméteres Nemzeti
Táncszínház felületképzési és melegburkolási
munkáinak kivitelezésére. A cél az volt, hogy a
speciális igényeket a legmodernebb technikai
eljárásokkal a legmegfelelőbben alakítsuk
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25 éves tapasztalattal rendelkezünk
közületi ülőbútorok tervezése, gyártása és
forgalmazása területén.
Hogy mi is a közületi ülőbútor?
Egyetemi előadók, színházak, mozik, sport-,
kulturális és egészségügyi intézmények,

www.spie-agis.hu

ki. Büszkék vagyunk arra, hogy csapatunk
segítségével jó minőségű közösségi terek
kerültek kialakításra, és a táncosok is igazán
korszerű öltözőket használhatnak.

Palettánkon a fixen telepített és a mobil
ülőbútorok mellett komplett, teleszkóposan
csukódó mobil beltéri lelátók is szerepelnek,
melyek bemutatótermünkben élőben
mind kipróbálhatók. Egy-egy széknek
számos konfigurálható paramétere van:
anyagféleségek, színek, méretek, karfák,
mechanikák, lábazatok, rögzítési módok.
Mindegyikhez sok választási lehetőséget
kínálunk, ami alapos gyártás előtti egyeztetést
igényel.
Az egyedi projektek esetén már a tervezési
szakaszban bekapcsolódunk; 3D-ben
tervezünk már 10 éve, így rugalmasan
tudunk együttműködni az építészekkel,
belsőépítészekkel az alaprajzok, látványtervek
készítésében.
Termékeink a Nemzeti Táncszínház terei
mellett Magyarország, Nyugat-Európa és
Észak–Amerika városaiban találhatók.
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Maradandó értékek megteremtését valljuk,
így az általunk elvégzett munkára minőségi
garanciát vállalunk. (A portrén balról jobbra:
Vaigel Csaba és Vaigel Gergely)

különféle célú váróterek, előcsarnokok, irodák
székei, padjai, fotelei, kanapéi, zsöllyéi…
Kiforrott műszaki megoldásokat, ISO 9001
szerinti standardizált, környezettudatos
gyártást, megbízható minőséget, személyre
szabott megoldásokat kínálunk.
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Stulwerk Kft.
2092 Budakeszi, Budaörsi köz 1.
www.stulwerk.hu, e-mail: stulwerk@stulwerk.hu
Tel: +36 23 454131
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WÜRTH

ÉVES A

TÖBB, MINT TERMÉKBESZÁLLÍTÓ
A Nemzeti Táncszínház épületgépészeti szerelőrendszere a biztonság, a gazdaságosság és az esztétikum
harmóniájának megvalósulásával került kialakításra. Az épület gépészeti tartószerkezetét a Würth
Szereléstechnika Kft. biztosította a VARIFIX épületgépészeti szerelőrendszerével.

Projektmenedzsment szolgáltat ások a kivitelezésben

Gépészeti
tartószerkezet

• Tervek, árazatlan költségvetések alapján pontos számítást végzünk a
tartók anyagszükségletére vonatkozóan
• Az adottságokhoz mérten a leggazdaságosabb és legmegfelelőbb
megoldást igyekszünk megtalálni
• Csomóponti részletek megtervezése
• Műszaki szaktanácsadás

Tervezési tanácsadás

• Mérnökeink és méretező szoftverünk segítségével biztonságos
megoldásokat kínálunk a felmerülő rögzítéstechnikai problémákra
• Dübelméretező programunk rendkívül gyors segítség a beton
alapanyagba történő rögzítések statikai tervezéséhez
• A tervezési folyamat által húzási és nyírási teherbírásra ellenőrizzük
az adott kapcsolatot, amely végén a szoftver egy jól nyomon
követhető tervezési jelentést állít össze

Helyszíni szaktanácsadás

•Szaktanácsadó kollégáink az építkezés helyszínén segítik biztosítani a
folyamatos munkavégzéshez szükséges hátteret
•Elektronikus megoldások
•Webshop

Járható tűzálló
üvegfödém

Füstgátló üvegajtók
és portálok

Tűzgátló üvegajtók
ablakok és portálok

Keret nélküli tűzgátló
üvegfal rendszerek

Tűzgátló automata
üvegajtók

Homlokzati tűzgátló
ablakok

Homlokzati tűzgátló
függönyfal és
vázkitöltő fal

Tűzgátló üvegkorlát

Fix üveg füstkötény

Füstelvezető ablak,
kupola

Tűzgátló automata
függöny

Füstgátló automata
függöny és füstkötény

Tűzgátló szekcionált
kapu

Tűzgátló tolókapu

Tűzgátló felgördülő kapu

Logisztikai szolgáltatások,
építőipari konténerek

• Az építési helyszínre kihelyezzük saját konténerünket, ezzel biztosítva a
folyamatos és azonnali anyagellátást
• Helyhiány esetében elzárható polcrendszert biztosítunk az Ön által
megjelölt helyen
• Shop konténer
• Konszignációs konténer
• Zárható mobil konténerkocsi
• Szállítási ütemezéssel, pénzügyi szolgáltatásokkal segítjük az építkezést

Würth Szereléstechnika Kft. • 2040 Budaörs, Gyár utca 2. • Tel.: +36 23 418 130 • info@wuerth.hu • www.wuerth.hu
Coolfire Kft.
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1097 Budapest, Illatos út 9.
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Tel.:+36-20-283-9404

I

Email: info@coolfire.hu

I

www.coolfire.hu
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ÚJ VENDÉG AZ
ERDŐSZÉLEN
Fore s t O f f ic e s
i rod ahá z Deb rec e nbe n

Felelős tervező: BOR DÁS PÉTER
Koordináló építész: VÁGVÖLGYI É . ESZTER
Szöveg: M ARTINKÓ JÓZSEF Fotó: PA LKÓ GYÖRGY

M Á R-M Á R BELETÖRŐDTÜ NK, HOGY IRODA H Á ZAT CSA K
SA BLONOSA N LEHET TERV EZNI, A MIKOR A BOR D ÉPÍTÉSZ
STÚ DIÓ L ÁT VÁ N YOS CÁ FOL ATOT A DOTT A TÉTELR E .
BOR DÁS PÉTER IRODÁJA R Á A DÁSK ÉPP A Z ER DŐ
U R BA NISZTIK A I ÉRTÉK ÉT IS ÉR ZÉK EN Y, ÓVÓ R ÁCSODÁ LKOZÁSSA L FEDEZI FEL Ú JR A ÉS Ú JR A .
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Izmos iparággá fejlődött az irodaháztervezés az

a BORD Építész Stúdió kitűnő kommunikációs

elmúlt években köszönhetően a gazdaság felíve-

munkát végez. Főképpen az iroda szépen gyarapo-

lésnek, és a globális válság utáni konszolidáci-

dó számú debreceni munkáiról kap az érdeklődő

ónak. Ezekről az építészeti „termékekről”

idejekorán információt, ami például egy fővárosi

nehéz újat írni, elemzésük, bemutatásuk során csak

szerkesztőségben ülve távolról sem evidencia.

elvétve van mód valódi invenció azonosítására.

Vidékről éppen csak csordogálnak az építészetet

Konfekciómegoldások sora, excell-építészet, haszon-

érintő információk, legyen szó önkormányzati,

kulcs, megtérülés, zöldségalapú-kommunikációs straté-

állami, oktatási vagy magánberuházásról.

gia, tetőkert-szpoilerek, a spekulatív ingatlanos logika,

Különös „mellékhatásaként” e jólértesültségnek

ötlettelenség tenyészik mindenfelé. Hogy a rossz iro-

a Forest Offices Debrecen megépülését kiemelt

daházak tucatjaira nincs mentség, ahhoz Debrecenbe

figyelemmel kísértük az első látványtervek pub-

kell mostanság utazni. Noha az új Forest Offices Debre-

likálásától. Távolról sem evidens ugyanis, hogy

cen irodaház még a bérlők beköltözésére vár, építésze-

A-kategóriás, LEED Gold minősítést kapott,

ti részleteiben és egészében mégis látványos cáfolata

2500 fő maximális kapacitású bérirodaház

a kínos irodaház-kudarcok sorára. Nem feltétlenül

-koncepcióval rukkol elő egy vidéki önkormány-

az építészetilap-szerkesztő mondatja velem, hogy

zat, illetve egy vidéki építőipari cég közös
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Akár 2500-an is dolgozhatnak
az irodaházban, ami a fővárosban
is a nagyobbak közt lenne

›

ÚJ MINŐSÉG JELENT MEG A VIDÉKI
IRODAHÁZAK TERÉN

« Emlékezetes gesztusok
a szerkezeti megoldások
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‹ Az épület alapkarakterét a számítógép
inspirálta

konzorciuma. Noha az elmúlt 10–15 év

úti egyetemi campuson a kitűnő Kovács Péter

debreceni építészeti törekvései – legújabban a

– Lengyel István építészpáros, Bán Ferenc

BMW-gyár terve, illetve az idén meghirdetett Új

és Ferencz Marcel is tervezett figyelemreméltó

Főnix Terv-ként emlegetett városfejlesztési kon-

épületeket, ugyanakkor az is igaz, hogy a kör-

cepció – némiképp magyarázatul szolgál Deb-

nyéket nem ezek, hanem a Főnix Csarnok tömb-

recen építészeti ambícióira, a fejlett nyugat–

je és a Városi Sportuszoda, no meg az itt átha-

magyarországi régiókban sem tudnánk hasonlóra

ladó 4-es főút forgalma dominálja. Éppen ezért

példát mondani. Nyilván ennek a szintnek a meg-

tűnik kézenfekvő és helyes döntésnek, hogy

ugrásához nem pusztán potenciális bérlőkre,

nem ebben az épületmixben, hanem egy másik

kockázatvállalásra van szükség, hanem például

viszonyítási pontban kerestek az építészek és

a BORD Építész Stúdió debreceni „leányválla-

fejlesztők kapaszkodót, nevezetesen a Hadhá-

latára”, tehát egy nagy kapacitású építésziroda

zi úttal feltárt, a Debreceni Nagyerdő széléhez

jelenlétére is a városban. Ennyi előzmény után

tapadó villanegyed határában. Így az épület

kerestük fel a tavasz végén kulcsrakész

a sportlétesítmények parkolói felől szabadon

állapotú, közösségi tereiben berendezett,

feltárulkozó, ugyanakkor a parkos városrész-

bérlői beköltözésére váró épületet. Minden

re is reagáló belső narratívát nyerhetett el.

városszövetei szakadozottsága ellenére a Kassai

Ennek a megtalált pozíciónak köszönhetően

›

A well–beingérzésről
egyebek mellett nagy
üvegfelületek gondoskodnak

A FOR EST OFFICES A LEGKÉN YESEBB
BÉR LŐI IGÉN YEKET IS KIELÉGÍTI,
AMIR E SZÜKSÉG IS LEHET A R ÉGIÓBAN

›
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Miért kellene a Nagyerdőbe
visszamenni némi zöldért?
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›

A Nagyerdő valódi
inspiráció forrása
a BORD számára

Projekt megnevezése:
FOR EST OFFICES DEBR ECEN
Helyszín: 4028 DEBR ECEN,
TÜZÉR UTCA 4.

az irodaszárnyak magassága, a szintek száma

teszik, hogy az irodaterekben dolgozók a ter-

képesek a külső és belső terek közötti hár-

a környező tömegek méreteihez igazodva föld-

mészetes fényhez közel ülhessenek. Olvasha-

tya, membrán rendhagyó újrafogalmazá-

szint + 3-4-5 szintesek. A homlokzat az érkezés

tó az épület építészeti koncepcióját összefogla-

sára, miközben az épülethasábok, kubusok

irányából, a Tüzér utca felől nyitott, a Nagyer-

ló dokumentumban egy gondolatmenet arról,

rendszerének ritmizált ellenpontjaiként

dő felőli lakóövezet irányában pedig zárt. Nem

hogy az üvegépület alapkarakterét egy „mind-

már-már organikus kisugárzással bíró fel-

pusztán a magassági viszonyok, hanem a töme-

annyiunk számára nélkülözhetetlen munka-

színi részleteket hoz létre. A V-áttörések,

gek oldottsága, a nyaktagokkal kapcsolódó

eszköz, a modern világ szimbóluma, a kompu-

az előtétfal pajzsa és homlokzati kibillené-

szárnyak, épületszakaszok közötti fordított

ter inspirálta”. Engedtessék meg a kritikusnak,

sek az egyébkéntépítészeti„közhelynek ” szá-

T-T-L alaprajzi séma is ügyesen dinamizálja,

hogy ezt a gondolatmenetet figyelmen kívül

mító üvegsíkok, függőny-falak építészeté-

tördeli át a 20 ezer négyzetméter összalap-

hagyva figyelmét inkább az irodaszárnyak

ben mond újat. Egyszer érdemes volna

területű tömeget. Amellett, hogy a T-alapú

rövid oldalain karakteres, V-alakban áttört vas-

a BOR D Építész Stúdió debreceniépületeit

„tornyok ” szárai nyaktagokként teremtenek

beton merevítő falak felé, valamint a vasbeton

a Nagyerdő viszonylatában összehasonlí-

kapcsolatot, hosszanti átjárást is biztosítanak

homlokzat előtti acélvázra szerelt külső üveg-

tani, elemezni. Ez a városközepi természe-

az épületrészek között, ami nagyban segít

réteg rajzolatára, illetve még ennél is inkább

ti lény ugyanis nem pusztán lokalizáció,hanem

a majdani irodaterek bérlői igényekhez szabott

a szintenként eltolt ritmusú, az épületrészek

az inspiráció valódi forrása náluk.

szakaszolásában is. Ráadásulez a szerkesztés

hosszoldalain döntött üvegfelületek sorára

Rendkívüli urbanisztikai érték az erdő, amit

az épület mindkét hosszanti oldalán

fordítsa. Ezek a gesztusok ugyanis valóban

Bordás Péterék az érzékeny, óvó rácsodálkozás

„féludvarokat” eredményez, amik lehetővé

emlékezetes, ikonikus megoldások, amelyek

gesztusaival fedeznek fel újra és újra.

Bruttó szintterület: 34815 m 2
Tervezés éve: 2016
Kivitelezés éve: 2017
Építtető: FŐNIX IRODAHÁZ KFT.
Generáltervező: BORD ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ
Felelős tervező: BORDÁS PÉTER
Koordináló építész: VÁGVÖLGYI É. ESZTER
Tervezők: ANGI ÁGOTA MELINDA,
BENKE RÓBERT, GYÁRFÁS NOÉMI,
MEZEY TAMÁS, TOLVAJ TAMÁS, ZIH KATA,
ZSÓLYOMI R ÉKA
Épületgépészet: BORD ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ,
HOLLÓKÖVI ZOLTÁN

Épületvillamosság:

Szerkezettervezés:

ARTR EA CONSULTING KFT.,

HYDR ASTAT MÉRNÖKI IRODA KFT.,

ÜVEGES ZOLTÁN

DEZSŐ ZSIGMOND

Látványtervek: ÖLBEY ZOLTÁN

MOPA
Mohány és Páfra Kft. 10 éve épít beltéri
növényfalakat hazánkban. Saját fejlesztésű,
automatizált, vízkultúrás növényfalaik egytőlegyig egyediek. Zöldfalaik nem tartalmaznak
földet; tisztább, könnyebb és hosszan
fenntartható rendszerrel dolgoznak, időtálló,
minőségi anyagokból.
A zöldfalaik 4D alkotások, melyek bevarázsolják
a természetet a beltérbe, a tér lélegző
lelkeként működnek, nagy mértékben javítva
az életminőséget.

web: http://www.mopagreendesign.com
E-mail: mopa.greendesign@gmail.com
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budapest

budapest

A SZÁLLODA,
AMINEK NEM
KELL MARKETING
Há rom c s ill agos hotel a Dorot t ya utcába n

Tervező : BÁNÁTI BÉLA | Szöveg : U JLAKY -GAZDAG ISTVÁN
Fotó: JA KSA BÁ LINT
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budapest

budapest

Budapest számos nevezetessége rövid sétatávolságon belül
található

›

A D8 M EGLEPŐ INDUL ÁSA BIZON Y ÍTJA:
A V IL ÁGBAJ NOK LOK ÁCIÓ ÉS A PROFI
SZEM ÉLYZET EGY Ú JSZÜLÖTT HOTELT
IS KORTA L A N NÁ TEHET.

B
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» A tükröződések növelik
a térérzetet, a grafika fiatalos
hangulatot közvetít

Budapest számos nevezetessége párszáz méteren

bele tudtam dugni a kezemet, nem tartott sem-

belül, a Vörösmarty tér néhány lépésre, a szom-

mit, így az önkormányzattal egyetértésben lebon-

szédban a SOFITEL (korábbi Atrium Hyatt),

tottuk, és teljesen új ház került a helyére.”

a Dorottya Palace és a Nemzetgazdasági Minisz-

Zártsorú, L-alakú beépítést terveztek, az utcai

térium – elhelyezkedésben nehéz überelni

fronton két szerkezeti traktussal, amelyek kie-

a Dorottya utca 8. alatti háromcsillagos szállo-

gészülnek az északi oldalon egy belső szárn�-

dát. A tágabb környezetben 4-5 csillagos szál-

nyal a SOFITEL felé. A pince + földszint + fél-

lodák ékelődnek lakó- és irodaépületek közé,

emelet + 8 emelet kialakítású épületben 137

a középmagas, századfordulós házak sűrűjében

vendégszobát alakítottak ki. Az épület töme-

hangsúlyos a Hotel Intercontinental jelenléte.

ge a rendeltetéshez és a változatos, zárt, tűzfa-

A megrendelő a belvárosi elhelyezkedést, és

las környezet feltételeihez igazodik. Az egyszerű

a beépítési lehetőségeket szem előtt tartva egy

alaptömeget a funkcionalitást segítő tagolá-

kompakt, desingorientált hotel megépítése mel-

sok egészítik ki. Az utcai homlokzat a vízszin-

lett döntött. Az eredeti, Medgyaszay István ter-

tes tagolásával igazodik a historizáló környezete

vezte épületet bombatalálat érte, kiégett, a vissza-

jellemzően hasonló viselkedéséhez, a nyílászá-

építés után pedig „már semmi sem utalt az eredeti

rók mélységi mozgatásával kortárs eszközzel idé-

homlokzatra, de más helyre kerültek a lépcsők

zi a Belváros homlokzatainak plaszticitását.

is”, mondja Szénási Zsolt projektfejlesztő. „Ami-

A homlokzat mögött tágas, nagy belmagassá-

kor beszálltunk a projektbe, a tartópillérekbe már

gú lobby fogad, ami egyben reggeliző tér is.
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budapest

budapest

De maradjunk csak a nagy belmagasságnál: a hallban Barrisol-fólia lóg, amely egy domború kifeszített

« Csak aludni térnek be
a hotelbe a célcsoport tagjai.

tükör, „az ötletet talán Chicagóban láttam és MarTervezés éve: 2016
Bruttó szintterület: 4460 m²

seille kikötőjében – emlékezett Szénási, – a fólia tükröződése megnyitja a teret, ad egy mélységérzést, amire ráerősít a fekete-fehér padló is. A sárga szín pedig
mint saját brand-colour ütős, egyedi hangulatvilágot visz be.” A KROKI Stúdió által készített belsőépítészeti terveket sokat alakítottuk, gyúrtuk hogy
nos hangulatot, ami a hotelbe belépve megragad.

A kisugárzás és a személyzet
a legfőbb vonzerő

›

elkapjuk azt az egyedi, fiatalos, trendi de otthoLátunk még egy színben harmonizáló motort is,

Vezető tervező:
BÁNÁTI BÉLA
(BÁNÁTI+HARTVIG ÉPÍTÉSZ IRODA)
Projektvezető tervező: NYIR ATI ZOLÓ
Tervezők: CSORDÁS MÓNIKA
GULD BEA, KÁDÁR GERGŐ
LÉNÁRT SZABOLCS

PAUNOCH R ENÁTA, SZÉCSI ÁKOS
Belsőépítészet: KROKI STÚDIÓ,
GÖDE ANDR ÁS, GÁL BÉLA
Tűzfal:
NAGY ZOLTÁN (NAZO ART DESIGN),
SZÍNES VÁROS
Építtető
DOROTTYA 8 HOTEL KFT.
Projektfejlesztő/Tervező: SZÉNÁSI ZSOLT

egy Simson Schwalbe-t, ami működőképes még, olyannyira, hogy Szénási maga ment be vele a helyiségbe. A stilizált Budapest térkép a recepció mögött
Steiner Balázs, Molnár Dávid, Takács Benedek fiatal designerek alkotása, ami a belső udvar tűzfalán is megjelenik, és ami Nagy Zoltán (Nazo Art
Design) és a Színes Város közreműködésével készült.
Ezek a hatásos alapelemek egészítik ki a hotel nemzetközi tendenciákból eredő praktikumát. Lényegében
minden nagy szállodaláncnak van új terméke, alternatívája az igényes városlátogató szektorban a lepukkadt háromcsillagosokkal szemben, a célközönséget
pedig igen pontosan meghatározták a D8 esetében is.
„Hozzánk a lokáció miatt jönnek, az ébrenléti

a vacsorát pedig biztosan nem, de a lobby-bár-

idő minimális részét töltik itt, a reggelit sem fel-

ban egy jó koktélra mindig leülnek” – mond-

tétlenül nálunk fogyasztják el, az ebédet és

ja Szénási, megadva a kulcsszavakat: fiatalos életérzés, Bed&Shower, alapvetően
igényes, négy- négy és fél csillagos turisták.
Ezek a vendégek Budapest felfedezésével töltik az időt, a városban inkább a kultúrára kíváncsiak, mint a bulinegyed bugyraira, azért jönnek
hogy élvezzék a csodálatos fővárosunkat, de fontos célcsoportot alkotnak az egy-két napos konferenciára érkező businnes-utazók is. Egy átlagos D8-vendég 2,3 napot tölt a szállodában, ki
sem pakolja a bőröndjét, csak átveszi a ruhát,
és már megy is tovább. Tipikus vendégek még
a legény – és leánybúcsúra érkezők, a filmsztárok kísérői is: „a sztár a szomszédos ötcsillagos hotelben lakik, a staff viszont már nálunk”.
Készítettek is hangulatfotókat fiatal párokkal, ám az élet tartogat meglepetéseket: mindjárt az első héten megérkezett egy japán turistacsoport nyugdíjasokkal, akik a neten bukkantak
rá a hotelre. „Ez teljesen eltért attól, amire számítottunk, de végül is jól érezték magukat, 9,8ra rate-elték a hotelt” – idézte fel az esetet a projektfejlesztő. A neten egyébként is remekel
a szálloda, az értékelések pozitívak, a pontszám
magas, és nemrég még az Apple Insta-oldalán is
kapott egy szép dicséretet és 127 ezer like-ot.
Szénási mégsem a külcsínt, és nem is a lokációt tartja a D8 legnagyobb erényének, hanem
a Hajdú Miklós vezette nagyon fiatal, 25 alatti átlagéletkorú, készséges és kedves személyzetet, a profi kiszolgálást, és a mindebből
adódó atmoszférát. Ahogy sommásan megállapítja, nekik „nem kell marketingelni:
a netes ajánlások és a lokáció eladják a hotelt.”
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Szerepvállalásunk a hazai építőipar területén:
az m20 Komplex Kft. teljeskörű mérnöki szolgáltatást nyújt műszaki vezetéssel, - ellenőrzéssel, -szaktanácsadással,
az m20 Ingatlan Kft. fejlesztői együttműködő partneri részvételt biztosít nagybefektetőknek,
az m20 Építők Kft. építőipari kivitelezést vállal hotel, iroda és középületi kategóriákban.

Szállodai megoldások
Társaságunk, az m20 Generál Kft. a D8 Hotel ingatlan fejlesztése során KOMPLEX mérnök szolgáltatási feladatokat

Elégedett vendégek, gazdaságos
működés, megbízhatóság.

látott el, INGATLAN fejlesztői támogatással és ÉPÍTŐ közreműködéssel járult hozzá a projekt sikeréhez.

Fűtés - légkondicionálás - meleg víz - kereskedelmi hűtés - szabályozás
VRV teljes megoldás
A Daikin VRV teljeskörű megoldása lehetővé teszi, hogy egyetlen rendszerrel
oldja meg az épület minden hőkezelési
igényét.
A rendszer kialakítása, telepítése és karbantartása így gyorsabb és hatékonyabb.
A modularitásnak köszönhetően a berendezések és azok technológiai szintje
lehetővé teszik az optimális energia felhasználás és az így kiaknázható üzemeltetési megtakarítások közötti
egyensúlyt.
Iroda: 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. • Telefon: +36 70 699 4980 • www.m20.hu • email: info@m20.hu
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FTXG-JW/S

FXDQ-A

FVXG-K

Daikin Emura

Álmennyezeti

Padlón álló

oldalfali

légcsatornázható

egység

egység

egység

FXFQ-A

FXZQ-A

Körbe kifúvós Teljesen sík,
kazettás

raszter méretű

egység

kazettás
egység
Meleg víz
előállítása
használati
meleg víz

Légkezelő egység

előállításához
Központi vezérlés

Biddle légfüggöny

Kapcsolatfelvétel: sales@daikin.hu
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As autectcullent reici
quas nobit voluptas
simaximus am

A KONFRONTÁCIÓ
ESZTÉTIKÁJA
Gondol atok a Meininge r Hotel
Csar nok té r i é pülete kapcsán

A NA POK BA N ÁTA DOTT MEININGER HOTEL
ÉPÜLETÉT M ÁR AZ ELSŐ PUBLIK Á LT LÁTVÁ N YTERVEI ÓTA HEVES VITA KÍSÉR I. LÉPJÜ NK TÚL
AZ EGYSZERŰ „TETSZIK-NEM TETSZIK” K ÉR DÉSEN, ÉS GONDOLJU NK VÉGIG NÉHÁ N Y SZEMPON-

Építész: VADÁSZ BENCE, MIKLÓS ZOLTÁN
Szöveg: MARTINKÓ JÓZSEF
Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS
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TOT A KR ITIK AI DISKUR ZUS FOLY TATÁSÁHOZ,
ÉS AZÉRT IS, HOGY ÁR N YA LTA BB K ÉPET A LKOSSU NK A CSAR NOK TÉR EN TÖRTÉNTEKRŐL .
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›
Összesen hét, teraszos
szobát alakítottak ki
a tetőszinten

M
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Mindig úgy gondoltam az építész munkájá-

illusztrációja, hanem a városi építés, a városi

Jelen van. Ugyanevvel az erővel jelenhetett meg

ra, mint a regényíróéra. Abban a tekintet-

intervenció ontológiai lényegét tárja fel.

a Csarnok tér csonkolt házsorának folytatásá-

ben mindenképpen, hogy mindkettő sze-

Közhely, de igaz, hogy az építészet a tár-

ban Léstyán Ernő transzformátorháza 1963-

repben a véletleneknek, esetlegességeknek

sadalom, a kultúra, a gazdaság legőszin-

ban. Sőt, valószínűleg Pecz Samu téglás piac-

igazán kicsi szerepe van. Úgy gondolom, hogy

tébb, legtisztább tükre. Töredezett, konf-

pályaudvara 1897-ben hasonló erővel „borította

aki évekig dolgozik egy szövegen, vagy éve-

liktusos korban élünk, ahol a múltunk,

az asztalt”, nota bene! Kas Oosterhuis és Ilo-

kig dolgozik egy házon, minden döntés, rész-

az identitásunk, az értékrendünk folya-

na Lénárd „CET”-je egy sarokkal arrébb, 2013-

let, megfontolás tudatos akarat következmé-

matos interpretációs nyomás alatt van.

ban is közbotránynak hatott sokak szemében.

nye. Más kérdés, hogy ezeknek a döntéseknek,

Nincs ezzel semmi baj egyébként, ha nem

A konfrontáció esztétikáját leírni, megragad-

megfontolásoknak csírája nem mindig azo-

hiszterizálunk senkit, pánikolunk és poli-

ni sohasem könnyű dolog. Bezavarhat a képben

nosítható racionálisan, ám a következmé-

tizálunk az emberi civilizáció legele-

az öncélúság és az egoizmus, de esetünkben

nye, a formába öntött, a megvalósult végered-

mibb sajátosságával, a változás, átalaku-

nem erről van szó. Noha megértem a f iatal épí-

ménye se több, se kevesebb, se rosszabb, se

lás, adaptáció folyamatával kapcsolatban.

tészek és urbanisták rajongását azért a vegy-

jobb, mint az építészeti, irodalmi akarat kife-

Éppen ezért gondolom a Meininger Hotelt

tiszta, okos és szép modernizmus iránt, ami

jezése önmaga. Ebből a logikából követke-

őszinte háznak, őszinte építészetnek, ami fel-

a Bauhaus racionalizmusát, a baloldal naiv

ző módon úgy vélem tehát, hogy a Csarnok

vállalja a konf liktust, konfrontációt az épí-

optimizmusát és messianizmusát, szolidari-

tér új beépítését övező kritikai vita gyökerét

tett környezetével. Nem feltétlenül jó ház, de

tását hirdeti Léstyán szalagablakos téglaépü-

képező építészti konf liktus nem a véletlen, az

az ereje, autonómiája elvitathatatlan. Új hely-

letének képben. Tényleg a későmodernizmus

esetlegesség, sőt a kapzsiság vagy a cinizmus

zetet teremteni erős, kortárs gesztus. Létezik.

egyik budapesti csúcsépülete volt ez, de

Izgalmas áthallások
gazdagítják a belsőépítészetet

›

A szobák átlagos mérete
24 négyzetméter körül van
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ugyanúgy konfrontálódott mindennel ezen
a téren, ami régi, kispolgári, kapitalista, retrográd. Tégláinak feszes síkja, mérete, formája Pecz csarnokának, illetve Ybl Miklós
egykori fővámházának (1874, később Marx
Károly-, majd Corvinus Egyetem) éppen úgy
ellenpontjaként hatott, mint ahogyan konfliktusként jelenik meg most Léstyán házához tapadva a Meininger Hotel. Konf liktusok
egymás hegyén-hátán, miközben az építészeti konf liktusok és a konfrontáció esztétikája nehezen leírható, de a gesztusok ere-

VADÁSZÉK

paradigmaváltó időszaknak állítsanak emléket. Szabadon formálnak. Szabadon alkot-

TUDATOSAN

nak, mert ha akkor szabad volt, most miért

SZÁMOLTAK LE

járól nézve így hat bántóan erősnek a panel-

A VÉLT, ELVÁRT

ugyanakkor nézzünk csak végig a Műegye-

KORSZERŰSÉG
NYOMÁSÁVAL

is ne volna az? Főképpen a Duna másik partház-sraffozású, szürke beton őszintesége,
tem dunai épületsorán K-tól Z-n és D-n át id.
R imanóczy Gyula R-épületéig. Ez a város mindig is a konfrontáció városa volt, ami nem a
szó retrográd értelmében zajló csatározásokról szól, hanem egy közép-európai metropo-

je kétségtelen. Véleményem szerint a hotel

lisz változástörténetének sajátosságairól.

betonbrutalizmusába oltott organikus (szer-

Ezzel a szöveggel nem egy hotelépület bemu-

ves) hullámzása a hatvanas-hetvenes évek

tatására vállalkoztam, hanem egy építésze-

stiláris dilemmáját „játssza újra”. A hotel

urbanizációs törekvések létezését. Nem tudom

ti konf liktushelyzet természetrajzát kívántam

tervezői egy sohasem volt múlt ikonját épí-

másképpen értelmezni, mit tudatos szem-

felfejteni. Nem gondolom, hogy a budapes-

tik fel, miközben szinte negligálják a város

befordulásként azt a gesztust, amivel az új

ti Meininger Hotel szállodai koncepció-

szocilista építészeti múltjának egy darab-

épület harminc-ötven centiméterrel „elvé-

járól, az elkészült ház minőségéről átfogó

ját. Formai eszköztárukban, anyaghasznála-

ti ” a transzformátorház tömbjének alsó élét.

képet adtam, ugyanakkor talán az illeszke-

tukban, az olcsó, sokszobás, rengeteg ágyas

Nincs illeszkedés, odasimulás. Nem számítá-

dés és konfrontáció, a kortárs kifejezési mód

hotel-programjában, a formai absztrakció-

si, szerkesztési hibáról beszélünk tehát, nem

lehetőségéről és lehetetlenségéről, az építé-

val, geometrikus minimalizmussal szemben

slendriánságról, hanem a „regényíró” tuda-

szeti viselkedés átfogó perspektívájáról, az

megfogalmazott „könnyű olvashatóságuk-

tos döntéséről. Vadászék tudatosan szá-

egymásnak feszülő ízlésideológiákról beszél-

ban” mintha egycsapásra zárójelbe kíván-

molnak le a vélt, elvárt korszerűség nyo-

hettem. A tanulságok levonása még hátra van,

nák tenni a háború utáni tervgazdaság és

másával, hogy a Csarnok téren egy másik

de ez már nem feltétlenül az én feladatom.

felvállalja a konfrontációt

Gaudí és Goldfinger is

›

« Őszinte építészet, ami

az előképek között

Alapterület: 7100 m²
Tervezés éve: 2012
Átadás éve: 2019
Felelős tervező: VADÁSZ BENCE
Építész tervező: MIKLÓS ZOLTÁN
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JÁTÉK AZ
ARÁNYOKKAL
Csak a Traba nt a m a ra dt
a s zoc i al i z m u sból

A BU DAÖR SI IBIS ST Y LES HOTEL SZÍNES
BELV IL ÁGA ELSŐR E TA L Á N M ELLBEVÁGÓ,
Á M A L A POSA BBA N SZÉT NÉZV E FINOM R ÉSZLETEK ET R EJT – EZ U TÓBBI A KRÓL BESZÉLSzöveg : U JL A K Y-GA ZDAG IST VÁ N
Fotó: JA KSA BÁ LINT
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GETTÜ NK A BELTÉR EGY IK TERV EZŐJÉV EL ,
W EILER PÉTER R EL .

107

budapest

budapest

A HOTEL WIEN
A NYUGATOT ÍGÉRVE
SEM LEHETETT
ANNYIRA NYUGAT,
MINT AZ IBIS STYLES

S
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emlékként, hanem designtárgyként. Ma a szálloda előtti Trabanttal sok vendég szelfizik, de nem
a Citywest is, amely nem csupán egy szálloda,

szobor, Hotel Wien. Ez utóbbi egy rendkívül

hanem a kortárs művészet és design megtestesülé-

népszerű szálloda, amely azonban a szocializmus-

se is, amely a város és a benne élők mindennapjait

sal együtt elavul, bezárják. Nyolc évig üresen áll,

jeleníti meg. A modern pop art belsőépítésze-

pedig a lokációja nem rossz, könnyen elérhető az

tet Yaakobi Avraham és a stúdiója alakította ki,

autópályáról, de már a belváros is közel. Nyolc

az ismert kortárs művész, Weiler Péter ötletei és

év után végre megérkezik az új tulajdonos, szer-

alkotásai felhasználásával. Amikor Weiler csat-

kezetileg lecsupaszítja az 1971-es épületet, és

lakozott a projekthez, az alapötlet, a Budapest-

kétmillárd forintból teljes külső és belső felújí-

tematika már megvolt, de ennek megvalósítá-

tást vezényel le. Így született újjá, majd nyílt meg

sa még nem –ez utóbbiban szabad kezet kapott,

a hotel 2018 decemberében, a korábbi 92 szo-

nyilván a márkára jellemző színes, világos, ener-

ba helyett immár 114-gyel, ibis Styles Buda-

gikus világ keretein belül. Weiler ügyesen mixel-

pest Citywest néven. A háromcsillagos szállo-

te a város iránti szeretét a személyes élményeiből

dát a francia Accor-csoport üzemelteti majd.

táplálkozó többletjelentéssel, például amikor gye-

Az első két ibis Styles szállodát 2016 elején

rekfejjel feljött Pécsről Budapestre, már „a Hotel

adták át Budapesten, azzal a céllal, hogy egye-

Wien nagy élményt jelentett, már a neve is azt

di designnal és légkörrel egy teljesen új szálloda-

sugallta, hogy ez már majdnem nyugat”. Mindez a

élményt nyújtsanak a vendégeknek. Minden ibis

szocializmus idején, ahonnan a Trabant lassan

Styles saját személyiséggel rendelkezik, így

átpöfögött a mába, de már nem autóként, nem

ezaz épület egyetlen, Insta-posztért kiáltó pontja. Kissé beljebb, a lobbyban képeket láthatunk,
köztük Weiler egyik kedvencét, a Nagyapa Trabantjával címűt, amiből visszaköszön a közös szocialista múlt, és az autó, amit ma már jobban szeretünk, mint akkor. Érdekes módon „a külföldi
vendégek is keresik a hasonló szocialista nyomokat, azt, ami még igazi keleti emlékdarab”,
árulja el Weiler. Szelfizésre csábít a lobby stilizált DJ-pultja, és a város nevezetességeit ábrázoló, alapszínekkel jelölt falfestmények is – mindegyik vándormotívum: a zene, a nevezetességek,
és a színek is visszaköszönnek az épület különböző részein. A tervezők a család és ma munka

‹ Személyes élmények,
brandjellemzők és kreatív
ötletek ügyes egyvelege

A szobák falait borító
képekkel rengeteget
kellett játszani

›

Szocializmus, Trabantok, M7-es, Osztyapenko-
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ÚJ IBIS STYLES HOTEL SZÜLETETT

AZ ÉLÉNK SZÍNVILÁG SZÁMOS SZELFI-PONTOT REJT
AZ INSTAPOZITÍV HOTEL KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIN

használati melegvíz előállítását. A 260
kW beépített fűtési teljesítményt 5300 fm
csőhálózattal szerelve, 6 darab hőszivattyú,
valamint 3 darab Hidrobox biztosítja.
A rendszer energiatárolását 8000 literes
puffertartályok végzik, ezek segítségével
kerül kiszolgálásra a használati melegvíz
igény, valamint a padlófűtésekhez szükséges
energia. Az épületben 3 légkezelő összesen
12 700 m3/h levegőt szállít és az igényeknek
megfelelő állapotban juttatja azt be az
épületbe. A nagy részegységeket bonyolult
szeleprendszerek vezérlik, melyeket korszerű,
internetre csatlakoztatott felügyeleti- és
irányító rendszer működteti. Az épület
elektromos hálózatát 6200 fm beépített, erős
és gyenge áramú vezetékrendszer alkotja.

A szocializmus
nyomait a külföldi
vendégek is keresik

Építés éve: 1971
Átalakítás: 2018
Belsőépítészek: YAAKOBI AVR AHAM,
WEILER PÉTER
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fontosságát is beemelték a projektbe a dolgo-

képeknek, mindig nyissanak valami felé.Weilerék

zók és családtagjaik megörökítésével. „Nem tud-

közel fél éven át mindennap dolgoztak a képe-

tak róla, így nagyon nagy ajándék volt nekik,

ken, és „csak a munka 30 százaléka volt a rajzolás,

amikor viszontlátták magukat például a liftaj-

a többi a léptékek meghatározása.” Olykor a szín-

tón – mondja Weiler. – Az igazgatótól a recep-

használat túlzásnak tűnik, például a lépcsőfo-

ciósig minden szintű dolgozó látható, számukra

kokkal párhuzamusan futó sávoknál.„Fontos volt

ez nagyon sokat hozzáad a szállodához, csalá-

játszanunk a színekkel, de figyeltünk arra, hogy

dias, barátságos hangulatot teremt.” Ugyanak-

használható legyen a lépcső –nyugtat meg a ter-

kor a legérdekesebb feladatot a szobák falfest-

vező. – Élőben ez nagyon jól működik, a folyosó-

ményei adták. Ha egy kép betölti az egész falat,

kon pedig vezeti a szemet, kifejezetten jó.” Weiler

rendkívül fontossá válnak az arányok. Ha nem

kiemeli még az összhatást: egyrészt a tervei kivá-

túl nagy a szoba, nem lehet túlzsúfolt, nyüzs-

lóan illenek Yaakobi Avrahaméihez, másrészt

gő a kép, de túl nagy sem: nyomasztó lehet, ha

érdemes mindezt személyesen is megtapasztal-

túl nagy a híd, ha egy alak nagyobb a szemlélő-

ni, inni egy kávét a helyszínen, és átérezni a pozi-

nél. Arra is ügyeltek, hogy ne legyen lezárása a

tív életérzést, amit a megújult épület közvetít.

Az épületgépészetben új szereplőként
bemutatkozó Fo-Vill Hungary Kft. a Fo-Vill

projek tm en edz serek fel ügyelik. Í gy
tisztázottabbak a felelősséghatárok és a

csoport egy új tagja.
Az anya cég több, mint 30 évre visszatekintő
pályafutása során (számtalan referenciával
a háta mögött Magyarországon, Angliában,
Németországban, Belgiumban és Ausztriában)
meghatározó szereplője lett az ipari hűtés-,
és klímatechnikai szegmensnek. Gyakorlatilag
a piac hívta életre a Fo-Vill Hungary Kft.-t,
melyet a cégcsoportból „átigazolt”, tapasztalt
kollégák tudása és kapcsolatrendszere
alapozott meg, valamint azok a referenciák,
melyek kifejezték az igényüket a teljeskörű
gépészeti kivitelezéssel kapcsolatosan.
Tekintettel arra, hogy a cég az elmúlt 30
év alatt is a klímatechnikai, valamint ipari
hűtéstechnikai ágazattal már érintette az
épület gépészeti kivitelezések területét, nem
volt meglepő a „hiányzó” arcél cselekvő
megvalósítása.
A teljeskörű gépészeti kivitelezések
vállalásán túl, cégünk az adott projektek
gépészeti tervezését magában foglaló
teljeskörű szolgáltatást is nyújt a megrendelők
részére. A gépészeti tervek 3D-ben készülnek,
mely egyben objektív anyagspecifikációval
támogatja a projekt megvalósulásának
költségvetését.
A
c é g c s o p o r to n
belüli
vá l l a l á s
megvalósítja az úgynevezett „egyszemélyes”
felelőségvállalást, ahol megtalálható a
klímarendszerek és, gépészeti rendszerek
tervezése, kivitelezése, melyeket tapasztalt

garanciális kötelezettségek. Mindazonáltal a
Fo-Vill Hungary Kft. a kivitelezett projekteket
átadás után sem hagyja magára. After sales
service keretében, mint az épületüzemeltetés
számára megbízható szervizpartner dolgozik
együtt a megrendelővel vagy üzemeltetővel.

A Fo-Vill Hungary Kft. elsősorban irodaházak,
szállodák, illetve 2000m2 – nél nagyobb
projektek gépészeti tervezésére, kivitelezésére
és üzemeltetésére specializálódott.
A régi Hotel WIEN újjászületésében is
komoly szerepet vállaló Fo-Vill Hungary Kft.
további referenciával bővítette palettáját.
Hotel IBIS Styles néven megnyitott szálloda a
legmodernebb energiatakarékos hőszivattyús
rendszerekkel rendelkezik. A földgáztól
teljesen független rendszer kizárólag
elektromos áram felhasználásával, magas
hatásfokon képes ellátni az épület fűtését,
klimatizálását széles hőfoktartományban,
ezáltal lehetővé téve a magas hőmérsékletű

Hasonló rendszerrel kerül kivitelezésre
a következő, 184 szobás hotel projektünk
Budapesten, melynek megnyitóját várhatóan
2020 első negyedévében ünnepelhetjük.
Hisszük, hogy csak elhivatott emberek
képesek sikeres céget építeni, és a siker
nem több, mint az elhivatottság minden
napi gyakorlása. A Fo-Vill Hungary Kft.
fiatal, dinamikus munkatársakból álló
csapata az ügyfél elégedettségét tartja a
legfontosabbnak. Reméljük, hamarosan Önt
is referenciáink között üdvözölhetjük!

Fo-Vill Kft.
2072 Zsámbék, Magyar u. 68
www.fovill.hu
Tel.: +36 23 565 510
info@fovill.hu
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A kaptárcsövek
kialakítása precíziós munkát igényelt
mind formai mind
felületkezelését
tekintve.

motiváló a modern ember számára.
Több irányból indultam neki a terve-

Aranyló méhraj
fekete háttér előtt

zési folyamatnak, inspirált, hogy
a Csörsz utca eleve egy szélcsatornában helyezkedik el, így a méhek rajzását is egy tornádó alakjához hasonlóan képzeltem el. Több ezer lézervágott,
rozsdamentes acélméhforma térbeli elhelyezkedése adja ki a hömpölygő
méhrajt; a méheket egyenként hegesztettünk össze munkatársaimmal.
Szobraim plasztikai kialakítását és szerkezetét szeretem lépésről lépésre megtervezni. Akár a monumentális léptékből vagy a helyszínből adódóan;

Szőke Gábor Miklós gondolatai, koncepciója
Az Építők című köztéri műről
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a megvalósítással járó kihívások általában inspirálóan hatnak rám a szo-

mégis aszimmetrikusan, ferdén vágott,

hangsúlyozni kívántam a méhek moz-

bortervek készítése során. Így volt

szabályos kaptárkonstrukciót képzel-

gásának dinamikáját és a kaptár izgal-

ez a HillSide projekt esetében is.

tem el. Az elegáns, geometrikus, fényes,

mas térszerkezetét, ezért a méhraj és

A szobor elkezdése előtt megrende-

monokróm épületre jól reflektál a szabá-

a kaptár belsejébe – a szemlélő számá-

lőm, Scheer Sándor, a Market Építő Zrt.

lyosan szerkesztett szerkezet. A kaptár-

ra – láthatatlan belső világítást helyez-

vezérigazgatója hívta fel a figyelmemet

csövek kialakítása precíziós munkát igé-

tem el, ez éjszaka kiemeli a méhek és

arra: úgy alakítsam ki a szobrot, hogy

nyelt, mind formai mind felületkezelését

a sejtek formáját; a külső fényforrások

az irodaépület szellőzőcsöveinek elta-

tekintve. Minden egyes sejt lapjai egyen-

pedig a szobor kontúrvonalait erősítik.

karására is esztétikus megoldást kínál-

ként, kézi munkával lettek kiszerkesztve

A meleg fényekkel megvilágított méh-

„A HillSide irodaház elé terve-

Koncepcióm mozgatórugói a méhek vol-

jak, de úgy, hogy az előírásoknak meg-

és összeállítva. A szobor plasztikai kiala-

raj-kompozíció alá fényesre políro-

zett szobrom koncepciójának meg-

tak, ezek az izgalmas élőlények szigo-

felelően a csöveken kiáramló levegőt

kítása után − amely szobrászokból és

zott fekete gránitlapot választottam,

tervezésekor a Hegyvidék természeti

rú hierarchiába rendeződve és már

ne gátoljam a szobor elhelyezésével.

AWI hegesztőkből álló csapatom közre-

amely még jobban kiemeli az arany-

közelségéből indultam ki. Mindenkép-

a születésük pillanatától kezdve közös-

A kaptár formai kialakítását a tölcsérfel-

működésével készült −, az autófényezés-

színt, és jól reflektál a HillSide irodaház

pen olyan formában gondolkodtam,

ségük hasznos tagjai − egymással össz-

hőként örvénylő méhek plasztikájához és

nek megfelelő eljárással a rozsdamentes

homlokzatára. A gránitlap alatti beton-

amely organikus, mégis modern és ins-

hangot alkotva folyamatosan építkez-

az épített környezethez terveztem. A töl-

acélfelület aranyszínű bevonatot kapott.

emelvény rusztikus kialakítású, grafit-

piráló egy városi ember számára.

nek. Kitartásuk és építeni akarásuk

csérfelhő tömegéhez egy rá merőleges,

A szobor világításának tervezésekor

szürke márványburkolatot kapott.”
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Szöveg: KOVÁCS PÉTER Portré- és építészeti fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

interjú

Nappalira hangolva
Interjú Gerendássy Judittal,
a DO WORK! ügyvezetőjével,
és Morvai Zoltánnal, a BE LIGHT!
ügyvezetőjével

Az irodaházak esetében a lobby mindig kiemelkedő jelentőséggel bír. Részint, mert az épületbe belépő számára meg kell teremtenie az első
erőteljes impulzust, részint, mivel ez a tér hivatott – ideális esetben – az építészeti megoldásokat, illetve az enteriőrt összekötni. Vagyis mindig
szerencsés, ha a fogadótér tervezésekor alap-

A HillSide irodaház több szempontból is
előkelő helyet képvisel a hazai irodaházak
palettáján. A kiváló lokáció, az épület
„terepen” való elhelyezése, illetve az izgalmas
homlokzati megoldások nagyban hozzájárulnak az építészeti minőség létrejöttéhez.
Ezen jelleg folytatódik a fogadótérben is,
amelynek karakterét a bútorok és a világítás
lényegileg határozza meg.
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vető szempontként fogalmazódik meg a kint és
a bent összehangolása, hiszen ezáltal születik
meg a harmónia. Ha ez sikeresen megtörténik,
az épületbe érkező számára a lobby nemcsak
átmeneti térré válik, hanem egy olyan helyszínné is, amely valamilyen módon az épület további
belső tereit is reprezentálja. Rendkívül sok példát
látunk arra, hogy ezen tereknél főképp az irodajelleg dominál, ténylegesen csupán az áthaladást
szolgálják. A HillSide irodaház esetében azonban ettől eltérő koncepcióval találkozhatunk.
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« Szőke Gábor Miklós
Építők című köztéri műve.

›

Egy litván designer,
Raimonds Cirulis különleges,
bazaltszálakból készült
függőfotelje.

116

A cél ugyanis egy olyan otthonos térrész

a struktúrába illesztettük be azt a LED-

el oly módon, hogy a lámpatestek minél

kialakítása volt, amely egyrészt az épület

technológiát, amellyel a különleges lát-

kevésbé látszódjanak: a néző csupán az

tömegkezelését és homlokzati megoldá-

ványvilág létrejöhetett. Egy komplex rend-

általuk létrehozott fényt lássa. A digitá-

sait transzformálja az enteriőrbe, továb-

szerben gondolkodtunk, más lámpatestet

lis vezérlés emellett azt is lehetővé teszi,

bá legerőteljesebben a bútorok és a vilá-

emellett nem akartunk használni. A prog-

hogy a változó intenzitás segítségével

gítás segítségével az áthaladás helyett

ramozás szerint szektorokat alakítot-

a statikus szobor dinamikát kapjon, így

maradásra, szemlélődésre is inspirál.

tunk ki, ezáltal külön szektoronként tud-

mozgásként érzékeljük a mozdulatlansá-

A koncepció légyege így egy otthonos,

juk szabályozni a fényerősséget a belső tér

got. „Az együttműködésünk korábbi idő-

nappali jellegű, szigetszerű terekből álló

különböző pontjain. Hat világítási beállí-

szakra nyúlik már vissza, több munká-

lobby kialakítása volt. Ennek megvalósítá-

tást készítettünk, ez a megoldás maximá-

ja világítását terveztük. Számunkra külön

sában kulcsszerepet játszott a BE LIGHT!

lisan illeszkedik az épp aktuálisan végzett

öröm, ha művészek alkotásait is kiegé-

csapata, munkatársaik innovatív és eddig

munkához: a nappali munkán keresztül

szíthetjük, teljesebbé tehetjük” – Utalt

máshol nem alkalmazott világítástechni-

a takarításig” – fogalmazott a BE LIGHT!

a közös munka fontosságára Morvai Zol-

kával hangolták össze az épület adottsá-

ügyvezetője, Morvai Zoltán. Összesen

tán. A fogadótér egyedi hangulatát

gait az enteriőrrel. „A lobbyt első lépés-

29 sáv biztosítja 3000 K színhőmérsék-

a világítás mellett a bútorok teremtik meg

ben tervező Kis Péter elképzelése az volt,

leten azt a fényt, amely a lobby karak-

igazán. Az otthonosság eléréséhez nél-

hogy a térképek magassági vonalai jelen-

terét alapjaiban határozza meg. Ennek

külözhetetlen volt olyan fotelek és pol-

jenek meg a világítás által, ez a koncep-

unikalitását az egyedi, innovatív tervezés

cok elhelyezése, amelyek akár egy valódi

ció a későbbiek során Bara Ákos design-

és kivitelezés is garantálja. A világítás-

nappali kellékei is lehetnek. „A projektbe

koncepciója nyomán módosult a jelenlegi

technológia előremutató jellege az épü-

való bekapcsolódáskor egy látványterv-

hullámstruktúrára. Mindegyik sáv más-

let előtt elhelyezett Szőke Gábor Miklós-

vel kezdtük el dolgozni, amelyet valós –

más rádiuszra épült. Mindez nagy kihívás

szobornál is megjelenik, ahol 21 lámpatest

a piacon elérhető – bútorok nyelvére kel-

elé állított bennünket. A fémmegmunká-

segítségével „kel életre” az installáció.

lett lefordítanunk – Jellemezte a munka

lás-specialista Juhász Dániel innovációja

Ehhez szükség volt egy derítő világítás-

kezdeteit Gerendássy Judit, a DO WORK!

komoly segítséget nyújtott a tervezőcsa-

ra, amely túlvilágítja a környező fénye-

ügyvezetője. Természetesen több meg-

patnak, hiszen tőle származott a for-

ket, emellett pedig a méhrajban, illetve

oldást kellett kidolgoznunk, általában

mák vízzel való kivágásának ötlete. Ebbe

a kaptáraknál is világítótesteket helyeztek

4-5 verziót készítünk el ilyen esetben, és

a megbízó, illetve a tervező segítségével

társalgóblokkok alakulhassanak ki, ahol

alakítjuk közösen a végleges változatot.

kötetlenebb környezetben folyhat le

A lobbyban található S-alakú ülőbútor

egy-egy tárgyalás, megbeszélés.

talán az egyik legikonikusabb eleme

Lényegi esztétikai és funkcionális szerepet

a térnek, ez végül az olaszországi Arper

töltenek be a fotelek mellett elhelyezett

cég kínálatából került kiválasztásra,

polcrendszerek is, a polcokon elhelyezett

hiszen ez adott legjobb lehetőséget az

könyvek, folyóiratok részint praktikus

elemek összeépítésére. De használtuk

időtöltést kínálnak a várakozók számára,

emellett a lengyel Noti cég foteljeit is,

egyúttal a nappalitér-hatást is erősítik.

illetve Litvániából érkezett a bazaltból

„Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen

készült függőfotel.” A cég számára

munkafolyamat részesei lehettünk, és egy

a költségkeret abban is segítséget nyúj-

minden pontján izgalmas és egyedi lobby

tott, hogy a legjobb ár-érték arányú ter-

kialakításához adhattuk a szakmai hozzá-

mékek kerüljenek a térbe. Az otthonos-

értésünket és kompetenciáinkat”

ság érzésének fokozása szempontjából

– Tekintett vissza Gerendássy Judit

a fotelek úgy lettek elhelyezve, hogy

erre a megbízásra.

Otthonos,
nappali jellegű,
szigetszerű
terekből álló
lobby
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DESIGNOS ÁRNYÉKOLÁS AZ
IRODÁBAN IS

ÉPÍTÉSZEKRE
BERUHÁZÓKRA
specializálódtunk

JAB belsőárnyékolók innovatív, esztétikus megoldásokkal
A főként textíliáiról ismert német JAB az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt fektet árnyékolástechnikai megoldásaira és folyamatosan
bővülő belsőárnyékoló kínálatára, melyek az otthonok mellett, az irodák speciális igényeit is kielégítik. Bakody Katalinnal, a JAB JOSEF
ANSTOETZ Kelet-Európai Képviseletének igazgatójával beszélgettünk innovatív, designos termékeikről.

elforgatható lamellás árnyékolók oldalzárással

A jól megtervezett és épített
kerti teraszárnyékoló rendszerek
segítségével akár újabb helyiséget is
nyerhetünk a kertünkben, teraszunkon.

A tavaly átadott HillSide Offices irodaházban
számos helyen köszönnek vissza a JAB
árnyékolói, melyek között izgalmas egyedi
megoldásokkal is találkozunk.
Az épületen belül több irodában is dolgoztunk,
és ezek mindegyike teljesen más árnyékolást
jelentett. Az egyik feladat a FundamentaL a ká s ka s s z a
ko n f e r e n c i a t e r m é n e k
árnyékolása volt, ahol a teljes besötétítést
kellett megvalósítani, úgy, hogy valóban
semennyi fény ne szűrődjön be. Ezt csak
egy olyan függönnyel lehet elérni, aminek
a hátoldala speciális kezelést kap. Ettől a
kezeléstől az anyag egy kicsit nehezebbé
válik, ami miatt ki kellett találnunk, hogy a
padlóval való érintkezésnél se jelenjen meg
semmilyen fénycsík. Ez egy különleges dolog
volt, aminek nagyon látványos végeredménye
lett. Ezen kívül dolgoztunk irodákban is, ahol
olyan rolókat szereltünk, melyeknek három
funkciónak kellett megfelelniük. A bérlőnek
itt fontos szempont volt a design, így jöttek
be a képbe azok az új termékek, amik tavaly
kerültek be a JAB választékába, és ehhez
jött még az a követelmény, hogy a design

illeszkedjen az épület szemléletéhez, például,
hogy az árnyékolók kifele néző oldalának
feketének kell lennie. Szállítottunk függönyöket
egy másik irodába is, ahol ezek első sorban
díszítőelemek voltak, illetve dolgoztunk a
hamarosan megnyíló Wáberer Medical
Centerben is, ahol szintén az árnyékolás
volt a feladat. Itt a kórházi elvárásoknak
megfelelve, természetesen fontos szempont
volt az antibakteriális anyagok használata,
mindezt kombinálva azzal, hogy meg kellett
tartani a fekete külső képet.
Azon túl, hogy a textíliákban hatalmas
választékot kínál a JAB, milyen új designelemek
jelentek meg a rolók, pliszék terén?
A rolóknál a textílián kívül nagyon fontos
designelem a rolószerkezet kialakítása, ami
lehet egy egyszerű feltekerő rúd, de ha
valami szebbre vágyunk, akkor ez változatos
színű és mintájú takarólécekkel díszíthető. A
JAB-rolók tartószerkezetei nagyon modern,
letisztult formavilágúak és szinte minden
évben nyernek valamilyen designdíjat. A
pliszék szerkezetének színe és formavilága

is óriási változáson ment keresztül. A régi
fehér műanyag helyett, most már a feketétől
a bronzig széles skálán választhatunk. A
fogantyúk, valamint a díszítőzsinórok is úgy
variálhatók, hogy harmonizáljanak a kerettel.

Az Ön szakértertő partnere

KERTI TERASZÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK
építészeti tervezésében

Technikai szempontból milyen főbb jellemzői
vannak még a JAB-árnyékolóknak?
Az egyik legfontosabb jellemzőjük, hogy
biztosítják a hő-, illetve az UV-sugárzás elleni
védelmet. A JAB Duette-programjában a
duplafalú pliszéknek speciális bevonatuk van,
aminek köszönhetően 78 százalékos védelmet
nyújt a napsugárzás hőjével szemben. Téli
időszakban akár 46 százalékkal csökkentheti
a hőveszteséget.

tervezéstől a kivitelezésig

elforgatható és összegyűjthető lamellás árnyékolók

Válaszok itt!

Nézze meg VIDEÓNKAT,
olvassa szakcikkünket
a rendszerekről:

JAB JOSEF ANSTOETZ KG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET
1126 Budapest, Agárdi út 3/B.
Tel.: (+36-1) 235 6050, Fax: (+36-1) 235 6058
E-mail: sales-hu@jab.de, Web: www.jab.de
https://www.facebook.com/JABANSTOETZHU/

speciális víz-, és szélálló textiltetős árnyékolók
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Mire alkalmas egy kerti teraszárnyékoló rendszer?
Mikor beszélünk rendszerről?
Kiválasztás, tervezés, felépítés, típusok előnyei, buktatói
Oldalárnyékolási módok és ajánlott kiegészítők
Egyedi megoldások - megnövelt árnyékolótér
A szerkezet működtetésének alternatívái
Gyártói tanácsok, karbantartás, javítás

TUDATOS TERVEZÉS
TÁMOGATÓ SZAKEMBEREK
KORSZAKALKOTÓ ÁRNYÉKOLÓK
INNOVATÍV SZELLŐZŐ- ÉS
HOMLOKZATBURKOLATI RENDSZEREK

www.archishade.hu/epitesz
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Szöveg :FARKAS NOÉMI Fotó: JAKSA BÁLINT Belsőépítész :AMBRUS GÁBOR

Magas műszaki tartalom,
látványos megoldások

A HP új irodájában jártunk

A HP irodájának különlegességét az a rendkívül magas, Magyarországon kiemelkedő műszaki igényszint adja, amelyet egy nemzetközi

Az erős szabályozásnak is megvannak
az előnyei olykor, például az IT-szektor világcégénél, ahol az irodák kiemelkedő műszaki
színvonalát is előírják. A HillSide-ban ráadásul
barna, bézs és sárga árnyalatokkal feloldották
a high-tech hagyományos hidegségét.
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corporate guide elvárásai alapján alakítottak ki.
Az erősen szabályozott követelményrendszer
mind az esztétikai, mind a műszaki elemek
tekintetében meghatározta a munkálatokat.
Ezek az előírások nagy hangsúlyt fektetnek az
üzemi használhatóság szempontjaira, a túlterheltség megelőzésére, melynek következtében
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A gépészet többe
került, mint egy átlagos
irodában, de többet is tud.

›

‹ Meetingelni, ötletelni
fokozott figyelmet igénylő
munkát végezni itt lehet.

gépészeti oldalon mintegy 30 százalékkal nagyobb költségekkel kellett számolni, mint egy átlagos, hasonló méretű iroda esetében. A műszaki tartalom
az IT-rendszer tekintetében is a magyar
átlag feletti tanúsítással rendelkezik,
ami nem meglepő annak tudatában,
hogy egy informatikai szektorban működő cég hazai leányvállalatról beszélünk.
A design kialakításakor elsődleges célként
fogalmazták meg a találkozási pontok,
közösségi terek minél korszerűbb, esztétikusabb és kényelmesebb kialakítását. Ezt
szolgálják a több helyen is megtalálható,

A használhatóság és
a túlterheltség megelőzése
prioritást élvez

élénk színű, kényelmes fotelek és boxok,
telefonálásra elkülönített részlegek, és így
kapott az irodán belül központi szerepet
a konyha is. A konyha látványos megoldása a lamellákból álló, hullámos álmennyezet, és az így kialakított különleges vilá-

A HP irodáiba Kinnarps irodai megoldások kerültek.

gítás. Ahogy az összes helyiségben, úgy
itt is a barna, bézs és sárga különböző
árnyalatai uralkodnak, melyek távol állnak az IT-szektorban megszokott hidegebb hatású összképtől és helyette barátságos, mégis profi benyomást keltenek.

www.kinnarps.hu
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Szöveg : FARKAS NOÉMI Fotó:BUJNOVSZKY TAMÁS

Budai panoráma
és skandináv
letisztultság
Komfortos konyha és dekorációként szolgáló
panoráma veszi le a lábáról a tesa dolgozóit

A tesa új irodája a HillSide-ban

a cég új irodaházában. Jókora open office,
mohakompozíció a recepció fölött, és színes városi
életkép gondoskodik az otthonos atmoszféráról.
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A

tesa a technikai ragasztószala-

mindössze néhány funkcionális és kényel-

gok és öntapadó rendszermegol-

mes bútordarabbal egészítették ki a teret,

dások egyik elszőszámú gyár tó-

szintén a skandináv stílus jegyében.

ja a világon. A vállalat backoffice részlege

A kék és a zöld finom árnyalatai követ-

nemrég költözött a HillSide irodaházba.

kezetesen köszönnek vissza, legyen szó

Az újonnan kialakított iroda átlátható tere-

a pihenősarkokban elhelyezett fotelek-

ivel, visszafogott színeivel természetközeli

ről, vagy a recepció fölé installált moha-

hatást kelt, akár egy északi stílusú otthon,

kompozícióról. A tárgyalóhelyiségeket

ahol minden bútor t és kiegészítőt a leg-

szintén fóliázott üvegfelületek választ-

nagyobb tudatossággal választottak ki.

ják el, hogy megadják a szükséges diszk-

Az itt dolgozók központi tere egy open

réciót, mégsem szeparáljanak el teljesen.

office rész, amelyet csak néhány fóliázott

Egy iroda esetében gyakran a konyha

üveglap és növény oszt fel kisebb terek-

a dolgozók kedvenc helyisége, a tesánál

re. Ennek köszönhetően az iroda tágas és

pedig hatványozottan igaz ez, ugyanis

levegős, erre a hatásra pedig még inkább

a mostani konyha méretét és hangulatát

rásegítenek a hatalmas üvegablakok, ame-

tekintve is messze jobb a korábbnál.

lyeken keresztül páratlan panoráma nyí-

A bútorok az iroda egészére jellemző

lik a budai hegyekre. A kilátás annyira ütős,

letisztultságot képviselik, a falra festett

hogy könnyű szívvel elhagyhattak szá-

színes városi életkép pedig vidám

mos dekorelemet. Éltek is az adottságok-

és otthonos atmoszférát kölcsönöz

kal, hisz az irodai munkaállomások mellett

ennek az új közösségi térnek.

‹ Következetesen
köszönnek vissza
a kék és a zöld finom
árnyalatai

Az open office
részt csak néhány
fóliázott üveglap
és növény osztja fel

›

Funkcionális és
kényelmes bútordarabok
egészítik ki a teret
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› Átlátható terek,
visszafogott színek
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Minimalista elegancia

›

Tárgyalóból és teraszból
többet is kialakítottak,
serkentve a közösségi életet

Szöveg: FARKAS NOÉMI Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

Szép kilátás a Concorde
dolgozói előtt

A befektetési szolgáltató munkatársai

A Concorde Értékpapír Zrt. már jó ide-

a szép kilátás csak néhányaknak adatott

a HillSide-ba költözéssel megkapták

je kinőtte korábbi központját, így a tágas

meg, most minden részleg gyönyörködhet

HillSide-i irodába való költözés jelen-

a hegyek és a város nyújtotta látványban.

tős lépés a cég életében. A jelenlegi iro-

A korábbi irodához képest a HillSide-

da nagyjából 120 munkatársnak bizto-

ban egyedül a nagy belmagasságot hiá-

A tájban nem csak belülről lehet

sít kényelmes munkahelyet, amelyhez az

nyolták, amit az álmennyezet részleges

gyönyörködni, de szinte a részévé is

eddiginél jóval nagyobb alapterületre volt

megbontásával végül itt is sikerült elér-

szükség. A belső elrendezés kialakításakor

ni. Ehhez a tágas térhez a belsőépítészek

a tágasság mellett fontos szempont volt

egy minimalista, indusztriális hangula-

a panoráma is: míg az előző központban

tú design-t álmodtak meg. A koncepcióba

a régóta várt tágasabb irodát, bónuszként pedig a lenyűgöző panorámát is.

válhatnak a dolgozók a megbeszéléseken, fogadásokon.
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‹ A megbontott álmennyezet, a növények és a színek
egyaránt oldják a visszafogottságot.

Különböző részlegek
munkatársai találkozhatnak
›

a teraszokon, melyek akár

Itt kibeszélhetik a korábbi
apró teakonyhát,
ami már csak emlék

›

Panorámában nehéz
felülmúlni a Concorde
irodáját.

reprezentációs célt is
szolgálhatnak
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kapcsolódást. A másik terasz repre-

ló, feketére festett gépészeti elemek is

zentatív célokat szolgál, megközelíthe-

remekül illeszkednek. Az egész irodában

tő a tárgyalóból, a recepcióról, sőt az

végigvonulnak a grafitszürke felületek,

igazgatói irodából is, fogadásokra és

mint a padlószőnyeg, a falborítások,

megbeszélésrekre egyaránt alkalmas.

vagy a rendkívül impozáns, geometri-

A vállalat korábbi kis teakonyhájához

kus betontömböt idéző recepció. Hogy

képest a HillSide-ban létrehozott hatal-

a rendszeresen visszaköszönő szür-

mas ebédlő szintén minőségi lépés

ke felületek ne váljanak egyhangúvá,

a munkavállalói környezet szempontjá-

a letisztultságot néhány színes kiegészítő

ból. Akárcsak a terasz, ez a tér is kivá-

és növényzet segítségével sikerült meg-

lóan alkalmas arra, hogy akár különbö-

törni. A jó idő beköszöntével az új iro-

ző részlegek munkatársai találkozzanak

da egyik legnépszerűbb része valószí-

és szocializálódjanak, információt cse-

nűleg a terasz lesz, amelyből ráadásul

réljenek. Az ilyen közösségi terek sze-

kettőt is kialakítottak. Az egyik a mun-

rencsére ma már egyre több cég életé-

katerületek felől nyílik, és kifejezetten

ben megjelennek, ahol a vállalat vezetői

a dolgozók számára nyújt pihené-

új típusú, modern munkahelyet szeret-

si lehetőséget, relaxációt, társasági

nének kialakítani a dolgozók számára.

Padnak, pakolóhelynek
is használhatjuk a
bútorszigetet

›

a kibontott álmennyezet alól kikandiká-
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ELEGÁNS TŰZGÁTLÁS EXTRA
KÖVETELMÉNNYEL

28 év tapasztalat
belsőépítészeti kivitelezés
irodaberendezés
irodabútor
egyedi asztalos munka

A HillSide irodaprojekt tűzszakaszain egyedi
megoldásokat biztosítottunk, üvegezett
fix ablak, nyíló ajtó termékeinkkel, illetve
automata tűzgátló függöny beépítésével.
A lobby tér egyediségéhez, a fénnyel való
megtöltéséhez a Coolfire Sapa 92 alumínium
tűzgátló rendszert alkalmaztunk, mely a
rendkívül magas egyedi EI120-as követelményt
elégít ki. Alkalmazható üvegméreteivel,
osztásaival igazodik a tervezői elképzeléshez,
egyesítve a designt, illetve a biztonságot,
kompromisszum nélkül.
Az irodatereket három lépcsőházból érik
el a bérlők, a liftmagok szakaszolására a
Coolfire Kft. által fejlesztett Coolfire Sapa
74 EI90 rendszerből készített, üvegezett
kétszárnyú ajtókat installáltunk beléptetési és
menekülőfunkcióval. Az ajtók a napi használat
mellett biztosítják az épület elhagyásának
lehetőségét vész esetén, illetve tűz eseti zárást.
Az első emeleti iroda normál homlokzati
nyílászárói mögé Coolfire-Fire EW függönyt
szállítottunk, a további bérleménykialakítások
során az ambulanciára Coolfire- Superfire
EI automata tűzgátló függönyöket fogunk
telepíteni.
A Coolfire Kft. piacvezető pozícióját az
általa képviselt ideológiával érte el, miszerint
mind a befektetőknek, kivitelezőknek és a
tervezőknek minőségi, filigrán üvegezett
tűzgátló termékeket biztosítson!
A
p r oj e k t
kezd eti
s za ka s zá b a n
együttműködtünk az épület megalkotásában
résztvevőkkel, ennek eredményességét
a helyszín, illetve a fényképek is hűen
visszaadják, így termékeink alkalmazásával a szigorú szabályok mellett - a tervező csapat
elképzelésése szerint sikerült megvalósítani
az aula természetes megvilágítását
kompromisszumok nélkül.
Egyedi fejlesztésű termékeinkre és
megvalósult projektjeinkre kiemelten büszkék
vagyunk, ezek a munkák bizonyítják, hogy az
innovációba fektetett energia és a munka
szeretete a legjobbá emeli a Coolfire Kft.-t!
Coolfire Kft.
1097 Budapest, Illatos út 9.
Tel.: (+36-20) 978 4346
E-mail: info@coolfire.hu
Web: www.coolfire.hu

ÉVE

Pentamen Kft.
Tel.: 06 46 413 913, M.: 06 20 980 7968, E-mail: pentamen@pentamen.com
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Szöveg: MOLNÁR SZILVIA Fotó: FILEP KRISZTINA Fotós asszisztens: BESENCZI RICHÁRD

A történet
folytatódik
Újabb sikert könyvelhet el a megbízó,
az ügyfélképviselet és a tervezők:
a 2018-as Év Irodája verseny Fődíját,
valamint az ún. Evolúciós díját egyaránt
az amerikai szoftverfejlesztő Dealogic
iroda kapta meg. Az Eiffel Square irodaház
ötödik emeletén, két irodaszárny összenyitásával, 1400 négyzetméteren létrehozott
iroda a zsűri egyöntetű véleménye
alapján lett a legjobb.
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ION-Dealogic Planet

Az alkotói csapat összetétele irodáról irodára módosul kissé, ezzel együtt elmondható, hogy ez már az ötödik irodabővítésük a Dealogic-kal, ami jelentheti azt
is, hogy mostanra fél szavakból megértik egymást a résztvevők. Ám a designra
és az ehhez kapcsolódó munkaszociológiai
aspektusokra tekintve ebben a lassan szűk
egy évtizedre visszatekintő együttműködésben talán az a legérdekesebb, ahogyan
a munkavállalói idények változása tükröződik az újabb és újabb irodaterekben.
A Dealogic irodák terveinek alapját ugyanis minden esetben a munkavállalói igények határozták meg, ezzel ma már sokan
foglalkoznak (próbálkoznak több-kevesebb sikerrel), mégis, amikor e sorok írója az első irodát 2010-ben megtekinthette,
majd sorban a többit is, megtapasztalta,
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A London Garden,
miként London parkjai
a kikapcsolódás, a lazítás
kereteit teremti meg.
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Nem az asztal, nem az „enyém” a fontos, hanem a teljes
belsőtéri miliő
nincsenek szigorúan meghatározott rendeltetésű
helyszínek ebben az irodában, hiszen a világ különféle országaiból származó, jellemzően az Y generációs munkatársak a laptopjaikkal bárhol ülve, állva, egyedül, kisebb-nagyobb csoportokban, akár
videokonfok keretében el tudják végezni a munkájukat. Nem az asztal, nem az „enyém” a fontos, hanem a teljes belsőtéri miliő, ami akkor vonzó, ha egyszerre egyedi és újszerű, ugyanakkor
egyes részleteiben ismerős, kicsit olyan, mint otthon. Ez a történetmesélő-jellegű kialakítás persze sokkal szerteágazóbb tervezést igényelt a
Mashroom tagjaitól, mert nem egyszerűen egy irodát kellett létrehozniuk, hanem kilenc város (New
York, London, Budapest, São Paulo, Peking, Sydney,
Mumbai, Tokió, Hongkong) karakterét anyagban,
színekben, ikonokkal, hangulatokban megragadni, majd ezeket a színpompás tablókat rendszerbe,
működésbe szervezni. A látottak, a díjak és a dolgozói visszajelzések alapján mindez jól is sikerült.

Pekinget varázsolja ide az egyébként
tradicionális épületformát idéző tárgyaló,
a megidézéssel anyag- és színhasználatban kortárs építészeti jelleg, tárgyhasználat párosul.

›

hogy a kezdetben játékos, üde részletek hogyan
jelennek meg − a szorosan vett funkciókat minden tekintetben figyelembe véve − egyre több térrészen, míg végül egy komplex történetmesélés terepe lett a Dealogic iroda, ennek eredménye,
újabb állomása az ION-Dealogic Planet. Az irodák változása a cég változásának tükre is: jelenleg a Dealogic kilenc világvárosban van jelen, és
a Bodrogi Fanni, Gáti Anna, Hitka András, Megyeri
Noémi, Szegő Gábor, Zengővári Attila (Mashroom
Design) alkotta tervezői csapat ezeket a városokat idézte meg a legkülönfélébb módokon a tárgyalókban, open office és a pihenő (közösségi)
területeken egyaránt. A téri elrendezés általános sajátossága, hogy noha a „dobozterek” (tárgyalók, auditórium, kikapcsolódásra, koncentrált
munkára is alkalmas minienteriőrök) szegmentálják, szervezik értelemszerűen a teret, de a mobilitásra épülő munkavégzés miatt az egyes funkciók finoman kapcsolódnak össze a designban. Azaz

› Szinte hallani a tülkölő
járműveket, érezni India
lüktetését, vagyis ismét
Mumbai, de már az az
utca képe, amihez
magyar képzőművészek
street art alkotásai
adnak nyomatékot.

›

Mumbai nyüzsgő utcaképének
érdekes ellenpontja ez a tárgyaló,
ám színeivel kapcsolat is alakult
a „kint” meg a „bent” között.
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A nemzetköziség
a céges kultúra része

Interjú: MOLNÁR SZILVIA Fotó: FILEP KRISZTINA
Fotós asszisztens: BESENCZI RICHÁRD

Interjú B. Nagy Ferenccel,
a Stay in Hungary alapítójával

B. Nagy Ferenc 2007-ben
alapította ingatlantanácsadó,
design és projektmenedzsment
szolgáltatásokat nyújtó cégét,
s több mint 10 év alatt Magyarországon egyedülálló módon
4 Év Irodája díjat kaptak.
Beszélgetésünk aktualitása
a 2018-as Év Irodája fődíjas
munkájuk: az ION-Dealogic
Planet irodaközpont. A sikernek, mint az kiderült, azonban
csak egy szelete a design.
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Bő egy évtizede működik már sikeresen a Stay in

a beköltözésnek, hiszen világosabban és kimutat-

Hungary, komoly tapasztalatod van az ingatlan-

hatóan költséghatékonyabban tud az egyes fel-

piacon az irodát kereső új cégek és helyi székhel�-

adatokhoz forrást allokálni. Ez egy logikus, egy-

lyel rendelkező cégek számára, akik bővülnének,

másra épülő, több mint egy évet igénybe vevő

átalakítanának. Mi változott a szemléletük-

folyamat, amelyben mindennek – a jó helyszín

ben, az igényeikben az elmúlt évek során?

megtalálásától a beköltözésen át a munkaerőtoborzó-kampányig – jelentősége van. Az a tapasz-

A nemzetközi ügyfeleknek, akik először érkeznek

talatunk, hogy ha egy irodaprojekt nem ilyen tuda-

a magyar piacra, abban segítünk, hogy a cégüknek

tossággal épül fel, akkor sokat veszít anyagilag is

megfelelő irodai helyszínt találjanak. Ezt követően

a cég, hiszen a bérleti szerződés aláírása után nem

a költségtervezésében is komolyan tudjuk őt támo-

marad megfelelő költségkeret az irodatervezés-

gatni: ez többek között jó bérletidíj-megállapodást

re, amivel a cég versenyképessége is komoly hát-

és költséghatékony irodatérkialakítást jelent,

rányt szenved a munkaerőpiacon. Ma az iroda-

melynek keretében segítjük a cég piaci beveze-

tér legalább olyan fontos az Y generációnak, mint

tését, arculatépítését és a kulcsemberek felku-

a fizetés. Tanulmányok sora mutatja, hogy a fia-

tatását is. Így eleve felkészülten indulhat neki

taloknak mára a munkatér azonos jelentősséggel
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jelent – legalább egy hónapot –, mintha egy pár

a cégkultúrába és arra a helyszínre is, ahol

is, hogy a nemzetköziség a cégkultúra része.

fős vezetői testület döntene. De vajon ki más tud-

a munka zajlik. Így el tudja dönteni, hogy neki ez

Az irodatérben is megjelenik ez az érzés, sőt lét-

ná, hogy milyen helyen dolgozna szívesen, mint

inspiráló munkahely vagy sem. Mindig van egyfaj-

rejön egy innovatív, közös nyelv is: mondjuk, ha

maga a munkavállaló, aki a teret használja?

ta munkavállalói percepció, hogy mit vár a mun-

egy munkatárs éppen a Pekingben dolgozó kol-

A hazai piacon már jelen lévő, de irodateret vál-

kavállaló az adott cégtől, és mi az, amit végül

légákkal egyeztet miközben a budapesti irodatér

tani vágyó cégeknél hasonlóak a lépések, csak

kap, de a kettő között olyan nagy lehet a különb-

Peking-bokszában ül. Persze ma már a mobilitás,

itt már mélyebb a céges alapismeretünk, hiszen

ség, ami végül dolgozói elégedetlenséghez vezet.

a flexibilitás, a kényelem, a komplex világítás- és
akusztikai tervezés is alapvető az irodákban, ez

cégen belül több emberrel tudunk beszélni az irodaigényekről. Ha van egy jól kidolgozott mérésünk,

A most díjazott munkátok, az ION-Dealogic

akkor megalapozottan tudjuk feltenni a menedzs-

Planet létrejöttének hátterében hosszú, szo-

mentnek a kérdést: ha a munkavállalók egy meg-

ros partneri együttműködés áll. Ha a legré-

Az egyedi designon kívül szembetűnő a Planet

határozott koncepciót szeretnének, akkor miért

gebb irodájukat és a mostanit összehasonlítjuk,

esetében, hogy KREA-s belsőépítészhallgatók is

csinálnánk mást, mint ami az ő igényeiket szolgál-

akkor azt látjuk, hogy nemcsak a méret vál-

részt vettek Szegő Gáborék tervezői csapatá-

ja? Hiszen a menedzsmentnek éppen az az első-

tozott, hanem egy ingergazdag, „storytelling”

ban. Ennek van ereje, jelentősége a designban?

rendű feladata – ezt az első megbízómmal, az

típusú irodatérig jutottunk. Mi történt a cég-

Igen, Gáborék is a folyamatos megújulásban hisz-

Albemarle-lal való együttműködésben tanultam

gel, ami ilyen jellegű teret igényel ma?

nek, így újakat, fiatalokat, tehetségeket is bevet-

meg – hogy a munkavállalói igényeket szolgálja ki.

Ez már az ötödik irodabővítésünk a Dealogic-kal.

tek a csapatba, hiszen a Dealogic Planet jellem-

Ennek az alapja az, hogy mindig nyitottak vol-

zően az Y generáció irodája, így szükség volt

Tudnál gyakorlati példákat mondani erre

tak arra a típusú munkamódszertanra, amit mi

azonos vagy hasonló korosztálybeliekre a terve-

a személetre?

kínálunk az ügyfeleinknek. Ismerjük őket, biza-

zői csapatban is, akik megértik és le tudják for-

Ha egy céggel az elejétől együtt dolgozol, akkor

lommal vannak irántunk, és mindig tudunk újat

dítani a design nyelvére, hogy mit szeretne egy Y

fokozatosan, 3-6 hónap alatt alakul ki a part-

mondani nekik. Van egyfajta evolúció az iroda-

generációs munkavállaló. Ahhoz, hogy mi is fej-

neri kapcsolat, van idő alaposan megismerni

tereik tekintetében, ami 2012-ben kezdődött,

lődjünk, megértsük a változásokat, a friss szem-

a céget: hogyan akar dolgozni, mit akar magáról

és az eltelt évek alatt elindult náluk a nemzet-

léletmódot, folyamatosan tanulnunk kell a fiata-

kommunikálni, mi az ő speciális területe. Vegyük

közivé válás: már Budapesten kívül is jelen van-

loktól, nem csak ők tanulnak tőlünk. Emellett az is

például a munkavállalókat is célzó kommuniká-

nak, ezért nem csak a lokális értékeket kel-

lényeges számunkra, hogy helyi alkotókkal, mes-

ciót: amikor létrehozzuk a toborzást támoga-

lett promotálnunk. Átalakult a cég; Londonból,

terekkel – üveges, lakatos, asztalos stb. – dol-

tó weboldalukat, akkor interjúkat készítünk és

Hongkongból, New Yorkból nagyon sok funk-

gozzunk együtt. A végeredmény szerethetőbb,

teszünk közzé a felsővezetővel is, illetve fotó-

ciót helyeztek át Budapestre. Vagyis a design-

a lokális kultúrát jobban bemutató és költségha-

kat közlünk a készülő irodáról. Ezzel ajtót nyitunk

ban is közelebb hoztuk azt, hogy ez a cég egyéb-

tékonyabb irodatér lesz, mint a kész, katalógus-

a leendő munkavállaló előtt, aki betekintést nyer

ként mennyi helyen van jelen a világban, így azt

ból választott design. És a minősége is tartósabb.

is tükröződik az ION-Dealogic Planet irodában.

›

New York, és hátul, a bejáraton
túl egy kávézó.

„Ez már az ötödik irodabővítésünk
a Dealogic-kal”
bír, mint a bér és a karrierlehetőségek. Nem
a jövőben, hanem a mában élnek, a „mostban”
lényeges, hogy hol és hogyan töltik a munkaidejüket. Erre a szempontra eleve fel kell készíteni a vezetőket, vagyis, hogy a jövőbeli HR-céljaikat kiszolgáló irodatérben gondolkozzanak.
Azért vagyunk jelen már az irodaprojekt legelején: a helyszín megtalálása és a bérlés után
a legideálisabb irodadesignt tudjuk megvalósítani,
ami lefedi a menedzsment stratégiáját, vizuálisan
is leképezi a céges kultúrát és a munkatársakhoz
szól, őket szolgálja ki. Az egyik legfontosabb sajátságunk, hogy mi nem volument csinálunk projektekből, hanem megpróbálunk kevesebb ügyfélnek
átfogóbb és mérhető szolgáltatásokat nyújtani.
Ez azt is jelenti, hogy képesek vagytok
„meglepni a céget”: olyan szempontokat,
olyan igényeket mutattok meg, amikkel ők
nem is számoltak eddig?
Igen, hiszen még ma is általános, hogy nem mérik
fel a dolgozói irodaigényeket előre, mert ez időigényes. A legtöbb cégnél így a szűk menedzsment-

»

A Dealogic-nak kilenc nagyvárosban van világszerte irodája.
A tokiói helyszín, azaz a város
jellegzetességei közül a metrót
emelték ki a tervezők.
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nél marad a munkatérrel kapcsolatos döntés.
A mi munkamódszertanunk alapja viszont az, hogy

›

A metrókocsi (tárgyalótér)
belsőjének részlete.

minden munkavállalóval elbeszélgetünk, így teljes igényfelmérést végzünk. Ez tényleg több időt
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Levegő

Egy hagyományos bérirodaházi térben
érdekes elemzési szempontként merülhet
fel a „tér luxusának” nevezett fordulat.
Itt természetesen nem az extrém
belmagasságok nyújtotta előnyökről
kell beszélnünk, hanem az elrendezés és
bútorozás rendszerének sajátosságairól.
Erre látunk példát az Aegon Biztosító
új irodai terében.
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Szöveg: MARTINKÓ JÓZSEF Belsőépítész: AMBRUS LILI Fotó: JAKSA BÁLINT

Az Aegon Biztosító új irodája
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Új

irodai térbe költözött az Aegon

finom vonalmintázat dinamizálja a téri látványt.

Biztosító a Corvin Negyedben.

Ebben a keretben jelenik meg a korszerű, lazán,

A kétezer négyzetméteres alap-

tágasan telepített funkcionális bútorzat, ami

területű munkahely kiegyensúlyo-

a skandináv designvilág értékeiből táplálko-

zott, rugalmas környezetet biztosít az ott dolgozók

zó darabokból áll. A különféle tevékenységek

számára, ugyanakkor ez a kiegyensúlyozottság

zónáit különféle irodabútorzat és légies üveg-

távolról sem jelent unalmat, vagy sablonossá-

falak jelölik ki, határolják, ugyanakkor a légies-

got. Elsősorban az épület hatalmas üvegfelülete-

nek ható kék, illetve a mindezeket otthonossá

in beáradó természetes napfény szabad hömpöly-

puhító bézs színű kárpitok, falszínek szép keretet

gésére leszünk figyelmesek. Ezt a fényhatást a

adnak a fegyelmezett, visszafogott elrendezének.

szabadon hagyott mennyezeti gépészeti strangok

Sok esetben öncélúnak tűnő, design-sziporkáktól

fehér festése tovább erősíti, akár egy derítőlap,

mentes koncepció ez. Olyan téri és tárgyi együt-

úgy működik az egyébként is izgalmas, indusztri-

tes, ami a számokkal, jogszabályokkal, tényekkel,

ális karakterrel bíró megoldás. Jó ellenpontként

racionális dolgokkal foglakozó cégekhez illik. Van

hat a padló szőnyegborításának sötétebb tónusa,

ebben a hangulatban valami laboratóriumi nyu-

amin az „áramlás” érzetét tovább erősítő vékony,

godtság, amit azonban nem kísér laboratóriumi

› Kiegyensúlyozott,
rugalmas környezet

A szabadon hagyott, fehérre
festett gépészet ráerősít
a természetes fényre

›

Légies üvegfalak szabnak
határt a különböző funkciók között
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‹ Az indusztriális karakter
nem enged unalmat

‹ Beköszönnek a skandináv
designvilág értékei

ridegség, sterilitás. Jó látni azt is, hogy

a természetes fény mellett az akuszti-

a tértágítás tudatos és sikeres koncep-

ka a legfontosabb összetevője ezeknek

cióján túl a tervezők, berendezők és

a munkatereknek. Befüggesztett falpa-

a megrendelő odafigyelt az egyterű iro-

nelek, falburkolatok ritkán szépek még

dák „achilles sarkának” tekintett hanggát-

manapság, ám az Aegon Biztosító irodá-

lás kérdésére is. Aki dolgozott már egy-

jában erre is az egyik legszebb formájú

terű irodában, az pontosan tudja, hogy

és színezésű példát láthatja az érdeklődő.

Az Aegon irodáit a kinnarps bútorozta.

www.kinnarps.hu
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Randevú Óbudán
Észt alapítású startup irodája

Szöveg : MARTINKÓ JÓZSEF Fotó: BARBAY CSABA Fotókoncepció: TORMA BEATRIX

egy óbudai loftban

A TransferWise új budapesti irodája
virtigli gyárépület, karakteres, robusztus
vázszerkezettel, nagy nyílászárókkal,
és főképpen a mai kommersz irodaterek
nyomott belmagasságához képest
galaktikus tágassággal.
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› A vertikálisan osztott
funkciók átláthatóak,
de megtartották a loft
világosságát
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Átlátható, mégis
egységes a belső
kétszintes irodaegység

›
« Valódi loft lelkiség tárul
a szemünk elé

N
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Napjaink két jellegzetes bel-

közül a legparadigamatikusabb, legviru-

sőépítészeti paradigmá-

lensebb pedig nem más, mint amit „star tup

ja adott egymásnak rande-

ökoszisztémának ” neveznek a munka vilá-

vút az egykori Goldberg Textilgyár patinás

gában otthonosan mozgó jólér tesültek.

telephelyének nemrégiben irodaszárn�-

Ipari loft és star tup szerelmi táncából San

nyá alakított épületrészében. A tájékozott

Franciscótól Moszkváig ezrével születtek,

olvasó számára talán nem újdonság, hogy

nőttek fel, majd mentek nyugdíjba gyer-

a Pacsir tamező - Lajos - Perc utcák hatá-

mekek. Nincs itt semmi látnivaló gondol-

rolta hajdanvolt hatalmas ipari központ

nánk, de ha emlékezetes részletekre kér-

épületállományának jeletős részét krea-

dezünk rá, akkor a vizuális emlékképeink

tívipari vállalkozások, reklám- és grafikai

a csúszdákon, hencsergőkön, színes puf-

stúdiók, gasztrovállalkozások, próbater-

fokon, vállalti csocsóasztalokon, mintás

mek hasznosították újra. Tör tént mind-

tapétákon, gyümölcskosarakon, mobilfa-

ez azér t, mer t ezen a területen az évtized

lak, pozdorjasíkok, asztalok ter vezett ren-

divatszavának számító „ipari loft” kifeje-

detlenségén, a jól átgondolt lazaságon,

zés nem puszta marketingszlogen csupán,

a tárgyak és terek designer-dj mixelte

hanem az épített környezet alapadottsá-

kakofóniáján kívül kevés intellektuális és

ga. Loftban pedig minden olyan funkció

vizuális ér téket volna képes kihámozni. Úgy

jól érezheti magát, ami a hagyományos-

érezzük, hogy ha egy ipari loftban műkö-

tól eltérő „életmódra” vágyik.Korunk alter-

dő star tup-irodát láttunk, akkor mind-

natív téri életmódot folytató képződményei

et láttuk. Ez az irodatípus design-mémmé
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» Galaktikus tágasság

NEM HARSÁNY

tervezők. Erről így fogalmaznak: „A ter-

a munkazónák ritmusán túl azonban még

GEGEK, HANEM

vezésnél a meglévő hatméteres belmagas-

egy fontos tényező is hozzájárult, ami szin-

ságú tereket vasbeton szerkezetű közben-

te Matisz Alíz névjegyévé vált az elmúlt

ső födémekkel osztottuk meg, így egy belső

években. Ő ugyanis pályája jelentős részé-

EZ A FINOM
OTTHONOSSÁG
ÉS SZEMÉLYESSÉG
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vált, olyan kulturális parazitává, amit mint-

ütemben bizonyítottak a startup-irodák vilá-

helyzet. Ugyanakkor a TransferWise új buda-

ha csak a saját túlélése, reprodukciója érde-

gában, magabiztosan kerülik el a fentiekben

pesti irodája virtigli gyárépület karakte-

kelne. Ebben sajnálatosan hasonlatossá válik

emlegetett közhelyes megoldások zátonya-

rét mutatja. Karakteres, robusztus vázszer-

lassan azzal a kritikán aluli masszával, ami-

it. Leginkább a LogMeIn-nel jelölték ki szá-

kezettel, nagy nyílászárókkal, és főképpen

vé a budapesti romkocsma intézménye egy

munkra és önmaguk számára az utat, ahol

a mai kommersz irodaterek nyomott bel-

évtized alatt vált. Mit tehet ebben a helyzet-

az öncélú poénok helyett a világ legjobb és

magasságához képest galaktikus tágasság-

ben a magára valamit is adó tervező, ha az

legszebb irodai alapbútoraival teremtet-

gal. Tág raszterekben kiosztva hatméte-

egykori Goldbergben az észt alapítású pénz-

tek sajátos miliőt. Noha a LogMeIn András-

res belmagasságok keretezik az irodateret,

ügyi csoda-startupnak, a TransferWise-

sy úti iroda helységei távolról sem nevez-

ami a loft valódi téri lelkiségét tárja a sze-

nak dolgozik? Márpedig Matisz Alíz és mun-

hetőek ipari loftnak, újrahasznosításról volt

münk elé. A belmagasságból adódó lehető-

katársai az elmúlt években többször, több

ott is szó, mint ahogyan itt, Óbudán is ez a

séget pedig biztos kézzel használták ki a

kétszintes irodaegység alakult ki, ami átlát-

ben enteriőr stylist volt a gyakorlatban,

ható, mégis osztott teret eredményezett.

illetve a KREA iskolában tanárként is ezt

A tervezés meghatározta a belső térelosz-

a mesterséget oktatta. Ennek köszönhe-

tást, és a mai modern munkakörnyezetnek

tőn különös érzéke van egyfajta intimitás

megfelelő egyterű kialakítást tett lehető-

megteremtéséhez, amit kiegészítői, lounge

vé. Az iroda funkciói vertikálisan osztot-

bútorai, textiljei, kaspói hoznak létre. Nem

tak, de átlátható, és megtartotta a loft jel-

harsány gegek, hanem ez a finom ottho-

legű világosságát, és a nagyvonalú térérzet

nosság és személyesség az, ami igazán

is megmaradt.” Vagyis a hagyományos egy-

fontos napjainkban az irodai munka vilá-

terű irodatér dinamikáját egyfajta verti-

gában. Minden funkció kielégült, minden

kális mozgás, lépcsőzés adja meg. Így szin-

teljesítmény meghaladottá vált, minden

te váratlan téri helyzetek, zugok és egyterű

megvehető, kivéve a jó ízlés otthonossá-

szakaszok váltják egymást, aminek az utcai

ga és intimitása. erre pedig rendkívül nagy

előterében egy kisebb előadótér, auditóri-

szükség van egy soknemzetiségű, sokkul-

um és fogadótér is formálódott. Az irodai

túrájú, otthonát átmeneti időre otthagyó

tér sikeréhez a téri rendszer megértésén,

start up-nomád mindennapjaiban.
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Túl a sablonokon
Irodaépület több cégnek

Belsőépítész: BONTA GÁSPÁR Szöveg: UJLAKY-GAZDAG ISTVÁN Fotó: JAKSA BÁLINT

Áll egy két világháború közti villa Budán, benne viszont a tér nagyon nem állt
az elmúlt évtizedekben: különösebb koncepció nélkül alakítgatták
ide-oda. Ennek az állapotnak most vége, a tér megkapta a rég áhított
odafigyelést, így alakult ki a sablonoktól nem csupán elrugaszkodó,
de azoktól teljesen külön világban létező irodaépület.
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‹ Akár come and go
meetingek helyszíne is
lehet a terasz

» Átjárható,
átlátható terek

egy kicsi, nem felszínes törődést igé-

Miután a meglevő térstruktúrát a cégek

nyelt tér.”Aztán felfigyelünk finom rész-

„Az art deco végén épült, neobarok-

belső működésének megfelelően ala-

letekre. A magasba helyezett virág-

kos felütésekkel küzdő, a moderniz-

kították át, a középső két szint átlát-

tartók látványa egyszerre meglepő,

mussal is kacérkodó ház” – mutatják be

ható-átjárható, mert az ottani csapa-

szórakoztató és zavarba ejtő. A mód-

a tervezők az épületet, amely belülről

tok nagyon sokat dolgoznak együtt. A

szer azonban abszolút tudatos, sőt Kiss

még a külsőt is jóval meghaladó válto-

felettük lévő csapatok külön is el tud-

Tamással, az Irodakertész Decorum ala-

zatosságot mutatott egészen a mosta-

ják hagyni a házat, tehát a közlekedő-

pítójával együtt találta ki a belsőépí-

ni belső rekonstrukcióig. Egy hozzáépí-

rendszert alaposan átalakították. Bonta

tész, aki mindvégig különösen fontosnak

tett tetőtérrel lett négyszintes, összesen

Gáspár korábbi interjúiból tudjuk, hogy

tartotta, hogy „kizárólag élő dolgokat

730 négyzetméteres a ház, ahol most

„a tér előbb-utóbb akarni kezd dolgo-

használjunk”, így került a bejárat mel-

elmélyült műhelymunka folyik.Kezdjük az

kat”, a nagy kérdés, hogy ezúttal mit

lé zuzmófal, a számítógépek mellé élő

alagsorral, amit „babonából nem nevez-

akart? „Van ennek a mondatnak bővít-

virágfal. Kevésbé látványos, pontosab-

nek pincének, inkább nulladik szint-

ménye is, amennyiben a megrendelő és

ban egyáltalán nem is látható az iroda-

nek hívják.” Ott vannak a kreatív stúdi-

a tervező is akar dolgokat, mindeneset-

építészet számtalan sablonja, amelyeket

ók, a fölötte lévő két szinten irodatereket

re a tér itt azt szerette volna, ha pár jel-

már leírni sincs kedvünk. De nem pusz-

alakítottak ki – működik itt tehetség-

legzetességét megóvóan és odafigyelve

tán arról van szó, hogy a tervezők egyet-

gondozással, fesztiválszervezéssel és

kezeljük, a korábbi kiosztásokból hiány-

len határozott mozdulattal kihúzták vol-

várostervezéssel foglalkozó cég is. Fel-

zó nagyvonalúságot visszaállítjuk, pon-

na ezeket a beszerzési listáról – fel sem

tosabban kortárs eszközökkel vissza-

kerültek oda ugyanis. „Voltak kezdemé-

idézzük a századeleji pompáját. Csak

nyezések játékokra, de az itteni közösség

tűnő egy, a többitől elkülönülő, szinte steril, fehér tér, ahol startupoknak
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alakítottak ki közösségi munkaterületet.

« Egy különleges
világba lépünk be
a bejáratnál
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Csak egy kicsi, nem felszínes törődést
igényelt a tér

nagyon fejlett gondolkodású, így inkább azt

magunknak. A lépcsőblokkban megmaradtak

akar ták, hogy a mindennapi ott-tar tózkodás

a faragványok, de lekentük kékkel, amitől

kényelmesebb, kellemesebb legyen, és ne ötfo-

kiemelt műtárgyként jelenik meg, és nagyon

rintos beszerzéseken spóroljanak, és ne egy

rendben van a világítástechnika is. Komoly

használt csocsóasztal mellett nevessenek ket-

minőségi fejlődésen ment át az egész tér.” Mit

tőt a nap végén – magyarázta egy lendülettel.

lehet ehhez hozzátenni? Hát a két gyönyörű,

– Ez itt nagyon másról szól.” Közhelyek helyett

hatalmas teraszt, jó benapozással, ker tkap-

tehát minőségi bútorok, minőségi terek kerül-

csolattal. „Egy otthon, egy iroda és egy ked-

tek az enteriőrbe. „A világos terek levegőseb-

ves közösségi ház sajátos keveréke lett a vég-

bek lettek, megjelent egy szép kor társ színpa-

eredmény” – összegeznek a ter vezők, a magunk

letta, ami a közösségi tereknél családiasabbá

részéről pedig várjuk a hasonló, sablonokat

válik, ott sötétebb színeket is megengedtünk

messze elkerülő irodák felbukkanását.

‹ A lépcső faragványai
műtárgyként jelennek meg

Komoly minőségi
fejlődésen ment át
az egész tér

› Egy otthon, egy iroda és
egy kedves közösségi ház
sajátos keveréke

›

A zöldfelületek
oldottabbá, nyugodtabbá
teszik a légkört
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Presztízs, egyediség és érték
Nem szabunk határokat
kreativitásának. Tegye egyedivé,
különlegessé, ezáltal még
értékesebbé az otthonát.
A régióban egyedülállóan a MaxCity
elit üzletei kitüntetett figyelemmel
és professzionális szaktanácsadással
segítenek Önnek a különleges
bútorok és burkolatok harmóniájának
megteremtésében.
Jöjjön el hozzánk, ismerje meg
a legfrissebb trendeket, válogasson
közel 100 üzlet prémium és luxus
lakberendezési márkáiból!

AZ ÉPÍTÉSZET SZÁMOMRA
MAGA AZ ÉLET
OCTOGON.HU

MaxCity Lakberendezési Áruház | 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/ A, M1 / 14-es kijárat
Nyitvatartás: Hétfő-szombat: 10.00–20.00, Vasárnap: 10.00–19.00 I www.maxcity.hu
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A fotón egy KARE enteriőr látható.
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TERMÉSZET A FALON

Szeretnéd közelebb érezni magad a
természethez? Tartósított, gondozásmentes
zuzmófalainkkal, növényfalainkkal mindez a
fővárosi betondzsungelben is lehetséges. A
növények hosszan tartó szépségében pedig
évekig gyönyörködhet.
Tar tósított díszfáinkkal és cserepes
növényeinkkel irodákat, intézményeket
tehetünk még zöldebbé és még az öntözésre
sincs gondunk.

ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁS
KÉSZ CSOPORT
1095 BUDAPEST, MESTER UTCA 87.
TELEFON: (+36-76) 515 200
FAX: (+36-76) 801 510
E-MAIL: KESZ@KESZ.HU
WEB: WWW.KESZ.HU
16-19. OLD.
AKUSZTIKUS ANYAGOK-BÚTOROK,
IRODABÚTOROK KERESKEDELME
BB WORKS INTERIOR KFT.
1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 18.
TEL.: (+36-30) 665 9513
E-MAIL: INFO@BBWORK.HU
WEB: WWW.BBWORKS.HU
166. OLD.
ALUMINIUM RENDSZEREK
ALUPROF – HUNGARY KFT.
2120 DUNAKESZI, BAGOLY UTCA. 11.
TEL.: (+36-27) 542 600
FAX: (+36-27) 542 601
E-MAIL: ALUPROF@ALUPROF.HU
WEB: WWW.ALUPROF.EU
14-15. OLD.

ÁRNYÉKOLÁS, TERMÉSZETES SZELLŐZÉS,
NAPENERGIA
ARCHISHADE KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG UTCA. 47.
TEL.: (+36-30) 219 4740
E-MAIL: LASZLO.BODIS@ARCHISHADE.HU
WEB: WWW.ARCHISHADE.HU/EPITESZ
119. OLD.

GENERÁLKIVITELEZÉS
ZÁÉV ÉPÍTŐIPARI ZRT.
8900 ZALAEGERSZEG, MILLENNIUM KÖZ 1.
TEL.: (+36-92) 504 100
FAX: (+36-92) 504 188
E-MAIL: ZAEV@ZAEV.HU
WEB: WWW.ZAEV.HU
B1., 54-71. OLD.

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA ÉS ROVARVÉDELEM
SCHLOTTERER SONNENSCHUTZ SYSTEME
GMBH
A-5421 ADNET ,SEEFELDMÜHLE 67B
SALZBURG, ÖSTERREICH
TEL.: (+43-6245) 85591 100
FAX: (+43 6245) 85591 9100
E-MAIL: OFFICE@SCHLOTTERER.AT
WEB: WWW.SCHLOTTERER.HU
B2 OLD.

GENERÁLKIVITELEZÉS, BONYOLÍTÁS
FITOUT ZRT.
1038 BUDAPEST, RÉVÉSZ UTCA 25.
TEL.: (+36-1) 705 8773
FAX: (+36-1) 705 8776
E-MAIL: INFO@FITOUT.HU
WEB: WWW.FITOUT.HU
1.OLD.

BELSŐÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉS
PENTAMEN KFT.
TEL.: 06 46 413 913, M.: 06 20 980 7968,
E-MAIL: PENTAMEN@PENTAMEN.COM
WEB: WWW.PENTAMEN.COM
135.OLD
BELTÉRI AJTÓK, TÉRELVÁLASZTÓK, DESIGN
BÚTOROK
ARKHENEA
1054 BUDAPEST, HOLD UTCA. 21.
TEL.: (+36-1) 302 8150, 302 8151
MOBIL: (+36-30) 302 8150
E-MAIL: ARKHENEA@ARKHENEA.HU
WEB: WWW.ARKHENEA.HU
B3. OLD.
BELTÉRI KLÍMASZABÁLYOZÓ BERENDEZÉSEK
GYÁRTÁSA
DAIKIN HUNGARY KFT.
1117 BUDAPEST, FEHÉRVÁRI ÚT 84/A.
TEL.: (+36-1) 464 4500
FAX: (+36-1) 464 4501
E-MAIL: SALES@DAIKIN.HU
WEB: WWW.DAIKIN.HU
99. OLD.

BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZEREK
TERVEZÉSE/KIVITELEZÉSE
SPIE AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO U. 3/A
TEL.: (+36-1) 437 3700
FAX: (+36-1) 453 0358
E-MAIL: AGISHU@AGISFS.COM
WEB: WWW.AGISFS.COM
80. OLD.
BÚTOR KISKERESKEDELEM
EUROLIVING KFT. BOCONCEPT
1023 BUDAPEST, ÁRPÁD FEJEDELEM ÚTJA
26-28.
TEL.: (+36-1) 346 3040
FAX: (+36-1) 346 0310
E-MAIL: INFO@BOCONCEPT.HU
WEB: WWW.BOCONCEPT.HU
47 OLD.

Tel.: (+36-30) 949 6352
E-mail: viragkoktel@gmail.com
Web: www.viragkoktel.hu

Kapcsolódó cikkünk:
Budai panoráma
és skandináv letisztultság
A tesa új irodája
124-127.o

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG
ZALA ELEKTRO ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, MILLENNIUM KÖZ 1.
TEL.: (+36-92) 599 164
FAX: (+36-92) 599 166
E-MAIL: INFO@ZALAELEKTRO.HU
WEB: WWW. ZALAELEKTRO.HU
72. OLD.
GARÁZSKAPUK, AJTÓK, IPARI KAPURENDSZEREK
FORGALMAZÁSA
HÖRMANN HUNGÁRIA KFT.
2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, LESHEGY UTCA 15.
TEL.: (+36-24) 525 100
FAX: (+36-24) 525 110
E-MAIL: INFO@HORMANN.HU
WEB: WWW.HORMANN.HU
37. OLD.

BELTÉRI ÜVEGFALAK
GMB STÚDIÓ KFT.
1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 168/F
TEL.: (+36-1) 270 9072
FAX: (+36-1) 270 9073
E-MAIL: INFO@GMB.HU
WEB: WWW.GMB.HU
129. OLD.

Virágkoktél design

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZÉS
GÁZTECH-CHP KFT.
2541 LÁBATLAN, RÁKÓCZI FERENC UTCA 61.
TEL.: (+36-30) 824 5826
E-MAIL: GAZTECH@GAZTECH.HU
WEB: WWW.GAZTECH.HU
74. OLD.

ÁRNYÉKOLÁS
ROLL-LAMELL KFT.
2120 DUNAKESZI, BEM U. 5.
TEL.: (+36-30) 257 1531
E-MAIL: INFO@ROLL-LAMELL.HU
WEB: WWW.UMBROLL.HU
6-7. OLD

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA, TEXTILIÁK
JAB JOSEF ANSTOETZ KG MAGYARORSZÁGI
KÉPVISELET
1126 BUDAPEST, AGÁRDI ÚT 3/B.
TEL.: (+36-1) 235 6050
FAX: (+36-1) 235 6058
E-MAIL: SALES-HU@JAB.DE
WEB: WWW.JAB.DE
118. OLD.

Tervezünk és kivitelezünk, egyedi arculattal
zuzmóval bevont céglogókat, mellyel még
különlegesebbé teheti céges megjelenését.
A mostani trendeket követve kiváló választás
irodaházakba, intézményekbe vendéglátó
egységekbe is a növényfal. És a
Virágkoktél megvalósítja a belsőépítészek által
tervezett egyedi növényfalakat.

ÉPÜLETÉPÍTÉSI PROJEKT SZERVEZÉS
V AND V CONSTRUCT KFT.
2192 HÉVÍZGYÖRÖK, ADY ENDRE UTCA 124.
TEL.: (+36-70) 328 4494, 328 4200
FAX: (+36-1) 346 0310
E-MAIL: INFO@VANDV.HU
80 OLD.

EDELHOLZ FAPADLÓ GYÁRTÁSA
EDELHOLZ FAIPARI KFT.
SZÉKHELY: 9900 KÖRMEND, GÁRDONYI GÉZA
UTCA. 19.
TELEPHELY: 8999 ZALALÖVŐ, EGERÁGI ÚT
(IPARI PARK)
TEL: (+36-92) 571 028
FAX: (+36-92) 371 109
E-MAIL: INFO@EDELHOLZ.HU
WEB: WWW.EDELHOLZ.HU
B4. OLD.
EGYEDI ÜVEGEZÉSI MUNKÁLATOK
DUAL GLASS KFT.
2243 KÓKA, NAGYKÁTAI ÚT 133.
TEL.: (+36-20) 211 5151
E-MAIL: GARGYAN@DUALGLASS.HU
WEB: WWW.DUALGLASS.HU
13. OLD.

HAJTÁS- ÉS VEZÉRLÉSTECHNIKAI ESZKÖZÖK
GYÁRTÁSA
BOSCH REXROTH KFT.
1103 BUDAPEST, GYÖMRŐI ÚT 104.
TEL.: (+36-1) 422 3200
E-MAIL: INFO@BOSCHREXROTH.HU
WEB: WWW.BOSCHREXROTH.HU
73. OLD.
HANG, FÉNYTECHNIKAI ÉS DIGITAL SIGNAGE
RENDSZER KIVITELEZÉSE
ZAJ RENDSZERHÁZ KFT.
1145 BUDAPEST, MEXIKÓI ÚT 33.
TEL.: (+36-30) 288 4507
E-MAIL: PROJEKT@ZAJ.HU
WEB: WWW.ZAJRENDSZERHAZ.HU
79. OLD.
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ÉS
ÉRTÉKESÍTÉSE
JANKÓ FAIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
7900 SZIGETVÁR, DAMJANICH UTCA 6.
TEL.: (+36-30) 561 2841
FAX: (+36-73) 510 286
E-MAIL: JANKOPETER@JANKOKFT.HU
WEB: WWW.JANKOKFT.HU
46. OLD.
INGATLAN-TANÁCSADÁS
STAY IN HUNGARY KFT.
1062 BUDAPEST, ARADI UTCA 16. 2/2
TEL.: (+36-30) 590 9113
E-MAIL: INFO@STAYINHUNGARY.HU
WEB: WWW.STAYINHUNGARY.COM
143-145. OLD.
IPARI HŰTÉSTECHNIKA, KLÍMATECHNIKA,
ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELETÉS, TERVEZÉS
FO-VILL KFT.
2072 ZSÁMBÉK, MAGYAR UTCA. 68.
TEL.: (+36-23) 565 510
E-MAIL: INFO@FOVILL.HU
WEB: WWW.FOVILL.HU
111. OLD.
IRODA-ÉS DESIGNBÚTOR-FORGALMAZÁS
KINNARPS HUNGARY KFT.
1133 BUDAPEST, VÁCI ÚT 92.
TEL.: (+36-1) 237 1251
FAX: (+36-1) 237 1250
E-MAIL: DIANA.SEBESTYEN@KINNARPS.HU
WEB: WWW.KINNARPS.HU
123.,151., OLD.
KERESKEDELEM
TESA TAPE KFT.
1123 BUDAPEST, ALKOTÁS ÚT. 55-61.
TEL.: (+36-1) 814 6800
FAX: (+36-1) 814 6840
E-MAIL: INFO@TESA.HU
WEB: WWW.TESA.HU
128. OLD.
KERTBERENDEZÉS
TECTONA HUNGARY KFT.
1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI ÚT 181.
TEL.: (+36-1) 392 7985
E-MAIL: INFO@TECTONAGRANDIS.HU
WEB: WWW.TECTONAGRANDIS.HU
9. OLD.
KOMPLEX MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS
M20 GENERÁL KFT.
8200 VESZPRÉM, PAÁL LÁSZLÓ UTCA 32.
TEL.: (+36-30) 477 8855
E-MAIL: INFO@M20.HU
WEB: WWW.M20.HU
98. OLD.
MAGASÉPÍTÉSI, KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA
FEJLESZTÉSI,
KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOK KOMPLEX
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSA
FŐBER ZRT.
1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140.
TEL: (+36-1) 341 5500
E-MAIL: FOBER@FOBER.HU
WEB: WWW.FOBER.HU
75. OLD.

MELEGBURKOLATOK FORGALMAZÁSA,
KIVITELEZÉSE
UNIKET BT.
1071 BUDAPEST, DÓZSA GYÖRGY ÚT 62.
(BEJÁRAT A MAREK JÓZSEF U. FELŐL)
TEL.: (+36-1) 352 1740
E-MAIL: INFO@UNIKET.HU
WEB: WWW.UNIKET.HU
159. OLD.
MONOLIT VASBETON SZERKEZETÉPÍTÉS
GEDI ÉPÍTŐ KFT.
1195 BUDAPEST, JÓKAI UTCA. 32. FSZT. 3.
TEL.: (+36-1) 609 63 71
E-MAIL: GEDIKFT@GEDIKFT.HU
WEB: WWW.GEDIKFT.HU
77. OLD.
NÖVÉNYFALAK TERVEZÉSE, KIVITELEZÉSE ÉS
FENNTARTÁSA
MOPA MOHÁNY ÉS PÁFRA KFT.
1026 BUDAPEST, ORSÓ UTCA 3., II. EMELET
KISS MÁRTON: (+36-20) 220 6243
DANCSULY KRISZTA: (+36-30) 386 8899
E-MAIL: MOPA.GREENDESIGN@GMAIL.COM
WEB: WWW.MOHANYESPAFRA.HU
91. OLD.
PROJEKTMENEDZSMENT,
PROJEKTKOORDINÁCIÓ
TSPC KFT.
1053 BUDAPEST, MAGYAR UTCA 36.
TEL.: (+36-1) 800 9191
E-MAIL: INFO@TSPC.HU
WEB: WWW.TSPC.HU
78. OLD.
SPECIÁLIS ACÉL ÉS ALUMÍNIUMSZERKEZETEK,
NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA,
GÉPÉSZETI SZERKEZETI SZERELÉS
ANAMIT KFT.
2131 GÖD, BALASSI BÁLINT UTCA 20.
TEL.: (+36-30) 983 3198
E-MAIL: ANAMIT@ANAMIT.HU
WEB: WWW.ANAMIT.HU
79. OLD.
SZÁRAZÉPÍTÉSZET
STEFANITS KFT.
9082 NYÚL, TAVASZ U. 1/A.
TEL.: (+36-96) 364 009
E-MAIL: STEFANITS@STEFANITSKFT.HU
WEB: WWW.STEFANITSKFT.HU
76. OLD.
SZERELÉS- ÉS RÖGZÍTÉSTECHNIKAI TERMÉKEK
KERESKEDELME
WÜRTH SZERELÉSTECHNIKA KFT.
2040 BUDAÖRS, GYÁR UTCA 2.
TEL.: (+36-23) 418 130
FAX: (+36-23) 418 137
E-MAIL: INFO@WUERTH.HU
WEB: WWW.WUERTH.HU
82. OLD.
TARTÓSÍTOTT NÖVÉNYFALAK
VIRÁGKOKTÉL DESIGN
MOBIL: (+36-30) 949 6352
E-MAIL: VIRAGKOKTEL@GMAIL.COM
WEB: WWW.VIRAGKOKTEL.HU
168. OLD.
TETŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLATOK
PREFA HUNGÁRIA KFT.
2040 BUDAÖRS, GYÁR UTCA. 2., BUDAÖRSI
IPARI PARK
TEL.: (+36-30) 686 6786
E-MAIL: OFFICE.HU@PREFA.COM
WEB: WWW.PREFA.HU
8. OLD.
TETŐCSERÉP GYÁRTÁSA
TERRÁN TETŐCSERÉP GYÁRTÓ KFT.
7754 BÓLY, TOMPA MIHÁLY UTCA. 10.
TEL.: (+36-69) 569 950
FAX: (+36-69) 569 951
E-MAIL: VEVOSZOLG@TERRANTETO.HU
WEB: TERRANTETO.HU
10-11. OLD.
TETŐTÉRI ABLAKOK GYÁRTÁSA
VELUX MAGYARORSZÁG KFT.
1031 BUDAPEST, ZSÓFIA UTCA 1-3.
TEL.: (+36-1) 436 0601
FAX: (+36-1) 436 0605
E-MAIL: VELUX-H@VELUX.COM
WEB: WWW.VELUX.HU
12. OLD.
ÜLŐBÚTOR GYÁRTÁS/FORGALMAZÁS
STULWERK KFT.
2092 BUDAKESZI, BUDAÖRSI KÖZ 1.
TEL.: (+36-23) 454 131
FAX: (+36-23) 454 132
E-MAIL: STULWERK@STULWERK.HU
WEB: WWW.STULWERK.HU
81. OLD.
ÜVEGEZETT TŰZGÁTLÓ MEGOLDÁSOK
COOLFIRE KFT.
1097 BUDAPEST, ILLATOS ÚT 9.
TEL.: (+36-20) 978 4346
E-MAIL: INFO@COOLFIRE.HU
WEB: WWW.COOLFIRE.HU
83.,134. OLD
VILÁGÍTÁS, BÚTOR, KIEGÉSZÍTŐK
DELTA LIGHT, SIMES TERMÉKEK MAGYARORSZÁGI
FORGALMAZÓJA – BE LIGHT KFT.
1025 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 146.
TEL.: (+36-1) 438 0748
FAX: (+36-1) 325 6266
E-MAIL: BELIGHT@BELIGHT.HU
WEB: WWW.BELIGHT.HU
114-117. OLD.
SOLINFO LIGHTING&HOME
1077 BUDAPEST, WESSELÉNYI UTCA. 6.
TEL.: (+36-1) 267-0444
E-MAIL: INFO@SOLINFO.HU
WEB: WWW.SOLINFO.HU
158. OLD.
VITRA BÚTOROK MAGYARORSZÁGI
FORGALMAZÓJA – DOWORK KFT.
1025 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 146.
TEL.: (+36-1) 489 3860
MOBIL: (+36-30) 248 2342
FAX: (+36-1) 212 8339
E-MAIL: DOWORK@DOWORK.HU
WEB: WWW.DOWORK.HU
114-117. OLD.

